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วันที่แรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง - เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ - ตลาดดงบา - ล่องเรือมังกร 

 
07.30 พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เค้าเตอร์สายการบิน THAI 

VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกในการเชค็อิน 
(ข้อมูลส าคัญ: การเช็คอินต้องใช้ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมีผลเป็นลบ พร้อมใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษ

ระบุข้อมูลตามหน้าหนังสือเดินทางของท่าน ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
10.50 น าท่านออกเดินทางสู ่สนามบินดานัง เมอืงดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai VietJet  

เที่ยวบินที่ VZ960 
12.30 ถึงสนามบินดานัง  เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

เรียบร้อยแล้ว มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับน าท่านขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 
เที่ยง บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MI (1) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงเหง๋ียน ที่ปกครองโดยกษัตริย์ ซ่ึง

กษตัริย์ทุกพระองค์ ตั้งแต่กษัตริย์องที่ 1 จนถึงองค์ที่จะประทับอยู่ในพระราชวัง ณ เมืองแห่งนี้ เป็นเวลา
ยาวนานถึง 150 ปี เว้จึงเป็นเมืองต้นแบบของวัฒนธรรมเวียดนาม เช่นชุดประจ าชาติ อ๋าวหญ๋าย หรือ ชุด
ประจ าชาติของหญิงชาวเวียดนาม รวมทั้ง อาหารเวียดนาม น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ เป็นวัดที่มีชื่อเสียง
ของเมืองเว ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกานเซน วัดเทียนมู่ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1601 จากนั้นใน
สมัยขุนนางตระกูลเหงียนคนต่อๆ มาก็ได้มีการสร้างเพิ่มเติมข้ึนเรื่อยๆ กระท่ังปี ค.ศ.1710 เหงียนฟุคชูได้สั่ง
ให้หล่อระฆังขนาดยักษ์ขึ้น หนักถึง 3,285 ตัน ถือเป็นหนึ่งในสมบัติสูงค่าที่สุดในเวียดนามยุคนั้น ว่ากันว่า
เสียงระฆังได้ยินไกลถึงราว 10 กิโลเมตร และในปี ค.ศ.1844 สมัย “จักรพรรดิเชียวชี” จักรพรรดิราชวงศ์
เหงียนองค์ที่ 3 (พระราชโอรสของจักรพรรดิมินห์มัง) ได้ด าริให้สร้างเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยมขึ้น 7 ชั้น (สูง 21 
เมตร) อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า 7 องค์ หรือ 7 ชาติภพ  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ส าคัญของเมืองเว้ 
กลายเป็นชือ่เรียก “เจดีย์เทียนมู่” ซึ่งในภาษาเวียดนามเรียกว่า “เจดีย์ฟึกเซียน” ล้อมรอบสี่ทิศด้วยหอ
ระฆัง หอเต่าแกะสลักจากหินอ่อนขนาดใหญ่จารึกค าสอนของพระพุทธเจ้าไว้บนแผ่นศิลาที่ตั้งอยู่บนหลัง
ของเต่าอีกที และหอจารึกบทกวีต่างๆ โดยเฉพาะบทกวีจากจักรพรรดิเชียวชี   
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ ตลาดดงบา (Dong Ba Market) ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเว้ ที่ตลาดดงบามีสินค้าหลาย
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นของฝาก ชุดประจ าชาติ อ๋าวหญ๋าย หรือจะเป็นสินค้าทั่วไป เครื่องกระดับ กระเป๋า ก็มีให้
ท่านได้เลือกชมและซื้อฝาก  หลังจากนั้นน าท่าน ล่องเรือมังกรชมแม่น้ าหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาว
เวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนาม
ดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลื 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ชิมแหนมเนืองต้นต ารับ) (2) 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก Century Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
 
 
 



  
 

 

วันทีส่อง พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไผ่ - กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลล์ – สะพานมือยักษ์(โกเด้นบริดจ์) – สวนดอกไม้ 
  แห่งความรัก - พระพุทธรูปหลิ๋งอิ๋ง - สวนสนุกแฟนซีพาร์ค 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) 

หลังจากนั้นน าท่านดินทางสู่ พระราชวังไดโน้ย ซึ่งสร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ซ่ึงจ าลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่
ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน และการก่อสร้างพระต าหนักต่างๆรวมถึงก าแพงรอบพระราชวังท้ังหมด 
ได้น าอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ พระราชวังไดโน้ย 
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ าขนาดใหญ่
ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวนจิตรลดา) มีก าแพงอิฐขนาด
ใหญ่ถึง 3 ช้ัน ก าแพงชั้นนอกมีความยาวตลอดแนว 11 
กิโลเมตร หรือยาวด้านละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร หนา 2 
เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 5 
ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของ
กษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึงจักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์
องค์สุดท้าย องค์ที่ 13 ซ่ึงทรงสละอ านาจให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 
(ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)  จากนั้นน าท่านเดินางสู่ ร้ายเยื่อไผ่ ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่ง
เป็นสินค้าที่ท ามาจากไม้ไผ่ และเนสินค้าโอท็อป ของเวียดนาม ท่ีจะให้ท่านได้เลือกเป็นของใช้ของฝาก 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู้ดเวียดนาม (4) (น าชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก) 
หลังรับประทานอาหาร น าท่านออกเดินทางสู ่ บานานาฮิลส ์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองดานัง (Da Nang) น าท่านนั่ง
กระเช้าไฟฟ้าซันเวิล์ด บานาฮิลส์ (Sun World Bana Hills) ที่มีความสูงถึง 5,810 เมตร โดยใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที  เพื่อสัมผัสอากาศเย็นตลอดท้ังปี  เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดของ
เวียดนาม โดยการก่อสร้างนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมู่บ้านของ
ฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 ด้านบนของบาน่าฮิลส์มีทั้งโรงแรม ร้านค้า 
รา้นอาหาร สปา บาร์ สวนสนุก สวนดอกไม้สวยงาม  เรียกได้ว่าเป็น
เช่นเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา  น าท่านชม สะพานมือยักษ์
(โกลเด้นบริดจ์) ซ่ึงเป็นสะพานสีเหลืองทองที่มีระยะทางยาว 150 
เมตรและสูงจากระดับน้ าทะเล 1,400 เมตร อยู่กลางผืนป่าสีเขียว
ชอุ่ม มีส่วนที่เป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทอง
นี้เอาไว้ ซึ่งท าให้แตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไป บนสะพานยังปลูกดอกไม้ยาวตลอดทาง เหมาะที่จะมา
ถ่ายภาพและพักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังหลังจากเก็บ
ภาพความประทับใจเรียบร้อยแล้ว พาท่าน ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์
ฝรั่งเศสที่มีทั้งดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ จากนนั้นเดินเล่นในหมู่บ้านฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส
สมัยยุคกลางบนยอดเขาซึ่งมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก โบสถ ์ร้านขายของที่ระลึก เรียกได้ว่าเป็น



  
 

ฝรั่งเศสย่อมๆ ในเอเชียตะวันออกเลย ชม พระพุทธรูปหลิงอ๊ึง   องค์ใหญ่ของยอดเขาแห่งนี้  จากนั้น น า
ท่านสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (Fantasy Park) ให้ท่านได้อิสระในการเที่ยวในสวนสนุก  ซึง่สวนสนุกแห่ง
นี้นั้นไดแ้รงบันดาลมาจากนวนิยายเรื่อง Journey To The Center of the Earth และ Twenty 
Thousand under the Sea เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในร่ม ตั้งแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวระทึกใจ จนถึง
เครื่องสนุกสนานแบบเด็ก ๆ รวมทั้งบ้านผีสิง (ไม่รวมโซนหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องเล่นหยอดเหรียญ)   
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ บนบานาฮิลส์ (5) 
                    จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills 4*หรือเทียบเท่า 

(หมายเหตุ: ท่านที่พัก 3 ท่าน/1ห้อง ทางห้องพักบน บานาฮิลส์ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน/ ท่านจะต้องพัก
เดี่ยวบนบานาฮิลส์ 1 คืนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท โดยคืนอ่ืนๆสามารถพัก 3ท่าน/1ห้องได้ตามปรกติโดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

วันทีส่าม นั่งกระเช้าลงเขา – หมู่บ้านแกะสลักหิน – นั่งเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน - เมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพาน 
  ญี่ปุน่  บ้านโบราณ - เมืองดานัง – ถ่ายรูปสะพานมังกร – ถ่ายรูปสะพานคู่รัก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6) 
จากนั้นน าท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountains) และน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่ง
เป็นที่มีแหล่งวัตถุดิบเป็นหินอ่อนเนื้อดี และมีช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักด้วยความช านาญและประณีต ท า
ให้เป็นสินค้าส่งออก เพื่อจ าหน่ายไปทั่วโลก จากนั้นท่านเดินมางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่
เมืองฮอยอัน ซึ่งเอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านนนี้คือรอบๆ หมู่บ้านจะมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ าล้อมรอบ และ
คนในหมู่บ้านจะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก แหล่งท่องเที่ยวที่ในการมานั่งเรือกระด้งวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมืองระหว่างการล่องเรือ หมายเหตุ:ค่าทิปส าหรับคนพายเรือกระด้ง 
40-50 บาท หรือความพึงพอใจ  
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (7) 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลาง
ของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  อาคารทรงซิโนโปรตุกีส กับการทาสีเหลืองทุกอาคารในเมืองเก่าฮอยอัน เป็นหนึ่ง
เอกลักษณ์ที่ส าคัญของเมือง  ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมอืงเก่าของฮอยอันให้เป็น
มรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 
ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคาร
ต่างๆภายในเมอืงได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  ให้ท่านอิสระในการเดินเล่นพร้อม
ถ่ายภาพความประทับใจ ชม สะพานญี่ปุ่น ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
สะพาน เป็นลักษณะของหลังคาโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น มีหลงัคามุงกระเบื้องสีเหลืองและสีเขียวเป็น
คลื่นที่สลับกนัได้อย่างสวยงามและลงตัว  จากนั้นชม บ้านโบราณเลขท่ี 101 ซึ่งเป็นบ้านที่เก่าแก่และยังคงมี
ความสมบูรณ์และยังคงความสวยงามซึง่นับว่าสวยทีสุ่ดในฮอยอัน ซึ่งมีอายุมากกว่า 75 ปี เป็นลักษณะบ้าน 
2 ช้ัน ถูกจัดแต่งแบ่งเป็นสัดส่วนตามการด ารงชีวิตแบบชาวจีนดั้งเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านถ่ายรูป สะพานมังกร (Dragon Bridge) คอืสะพานข้ามแม่น้ าฮัน (Han River) ที่ถูก

ออกแบบและสร้างในรูปร่างของมังกร ด้วยความยาว 666 
เมตร และถนน 6 ช่องจราจร โดยเปิดใช้เป็นครั้งแรกวันที ่
29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อฉลองครบรอบ 38 ปีของ
อิสรภาพเมืองดานัง   จากนั้นน าท่านถ่ายภาพ สะพานแห่ง
ความรัก ดานัง (Love Bridge Da Nang) สะพานแห่งความ

รักดานังท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ าหาน ซึ่งมีความกว้าง
ใกล้เคียงกับแม่น้ าเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ 

ค่ า  รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  พิเศษ กุง้มังกร โต๊ะละ 1 ตัว (8) 
จากนั้น น าท่านเข้าสู่ที่พัก Luxtery Hotel 4* ,The Code 4* ,greenery 4*  หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่               วัดหลิงอ๋ี - ช็อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง - สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)        
หลังรับประทานอาหาร น าท่านหลังจากนั้นน าท่านสักการะ  เจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ ที่มีความสูงถึง 67 
เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกบัวถงึ 35 เมตร ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ทีต่ั้งอยูร่ิมฝั่ง ตามความเชื่อของ



  
 

ชาวประมงเวียดนาม ในความเชื่อว่า เจ้าแม่กวนอิมจะปกป้องคุ้มคลองให้ปลอดภัยเวลาเดินทางออกทะเล  
และเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมาสักการะและขอพร น าท่านซือ้ของท่ีระลึก ณ ตลาดฮาน ซึ่งเป็นแหล่งรวม
สินค้าที่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามและต่างชาติ และมีสินค้าที่ระลึกเช่น   ชุดประจ าชาติ ตะเกียบไม้ งาน
แกะสลัก ขา้วของเครื่องใช้ หมวกรองเท้า กาแฟ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากก่อนกลับประเทศไทย   
 
 
 
 
 

 
 
 
10.20  หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติดานัง  เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
13.15 น าท่านออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติดานัง เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สู่สนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai VietJet เที่ยวบินที่ VZ960 
14.55 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 
 ***********************************************************************************************          

  
เงื่อนไขและราคา 

 

X ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศทอ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ท่าน (เก็บที่สนามบินก่อนการเดินทาง) หัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความพึงพอใจ 

Xไม่รวมค่าตรวจ ATK (ก่อนบิน24 ชั่วโมง) พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ระบุข้อมูลตามหนังสือเดินทาง 

 

ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม / ทา่น 

5 - 8 สิงหาคม 65 13,999 13,999 4,000 

19 – 22 สิงหาคม 65 13,999 13,999 4,000 

3 - 6 กันยายน 65 13,999 13,999 4,000 

30  กันยายน – 3 ตุลาคม 65 13,999 13,999 4,000 

5 - 8 ตุลาคม 65 13,999 13,999 4,000 

19 - 22 ตุลาคม 65 13,999 13,999 4,000 



  
 

      อตัรานีไ้ม่รวม 
X ค่าทปิไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,500 บาท/     
      ท่าน  (ช าระทีส่นามบินก่อนการเดนิทาง)  
X  ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจ 
X ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
X ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่า  
    โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั ,ค่าพาหนะต่างๆ 
     ท่ีไม่ระบุอยูใ่นรายการ ,ค่าน ้ าหนกัเกินจากทางสายการบิน 
     ก าหนดเกินกวา่ 20 กิโลกรัมและมากกวา่ 1 ช้ิน, ค่า 
     รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า 
     กระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหวา่ง  
      การเดินทาง เป็นตน้ 
X คา่อาหารพิเศษท่ีนอกเหนือจากท่ีรายการท่ีก าหนด  
X ค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีมีการปรับข้ึน 
X คา่ธรรมเนียมวซ่ีาเขา้เวยีดนาม (กรณีท่ีตอ้งใชว้ซ่ีา) 
X คา่ตรวจ ATK (ก่อนบิน24 ชัว่โมง) ตอ้งมีใบรับรอง  
     แพทยเ์ป็นภาษาองักฤษ 
X คา่ใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีจะเกิดข้ึนตามระเบียบการและมาตร 
     การของรัฐบาลตน้ทางและปลายทางในการเขา้-ออก 
     ประเทศนั้นๆ  

 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (ECONOMY 

CLASS) ตอ้งเดินทางเป็นหมู่คณะเท่านั้น ตามรายการท่ี
ระบุ  (ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได)้ 

2. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าท่านละ 20 กก. / ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินและค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง และทางบริษทัอาจ

เก็บเพ่ิมหากทางสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพ่ิม 
ก่อนการเดินทาง 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุหรือเทียบเท่า (2 ท่าน / 1)
หอ้ง 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ารถน าเท่ียว พร้อมคนขบั ตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ี

ระบุ 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง

คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม)์ วงเงินรักษาพยาบาล 500,000 บาท/คร้ัง (ตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม)์ 

11. ค่าประกนัสุขภาพครอบคลุมโควดิ (ตามเง่ือนไขใน

กรมธรรม)์ 

12. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงื่อนไขในการส ารองท่ีนั่ง  (ส าคัญโปรอ่าน) 
 
-   มัดจ าท่านละ 8,000 บาท/ท่าน ภายหลังจากส่งเอกสารการจอง ภายใน 2 วัน และ ช าระส่วนที่เหลือภายใน 25 วันก่อน
การเดินทาง   
     กรณีท่านลูกค้าท าการจองน้อยกว่า 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน 
-    ค่าบริการนี้เป็นราคาส าหรับผู้เดินทาง 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะการเดินทาง กรณีหากผู้เดินทางไม่ถึงตามที่ก าหนด 
ทางบริษัทขอสงวน 
     สิทธิ์เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ตามความต้องการ 
-    โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ     
      การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์
และความปลอดภัย 
      ของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบริการของรถน าเที่ยวจะว่ิงตามเส้นทางที่ระบุไว้ใน
โปรแกรมเท่านั้น หากออก 
      นอกเส้นทางอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  



  
 

 
ข้อควรทราบและเงื่อนไข และ รายละเอียดอ่ืนๆ        
1. ทัวร์นี้เป็นทัวร์ส าหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น        
2. ผู้จัดท าทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมา

จ่ายกับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการ
บินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและ
ประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ
ต่างๆ ในกรณีอ่ืนๆ 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน ซึง่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4.  ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม 
และอุบตัเิหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง 

.5. โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมท่ีเป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยนืยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทาง
บริษัทได้ท าการส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน 
หรืออาจจะปรบัเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

6.  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได ้

7.  กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้องลงในหนังสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ 
เช็คอิน หรือต ารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี คณะ
เดินทางของทวัร์นี้สงวนสิทธิ์ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา ปกสนี้ าตาล/เสีเลือดหมูเท่านั้น กรณีท่าน
ถือหนังสือเดินทางข้าราชการ ปกน้ าเงิน หรือ หนังสือทางการทูต ปกสีแดง ต้องเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อการ
ท่องเที่ยว โดยท่ีไม่มีจดหมายเชิญ หรือเอกสารการยืนยันการใช้หนังสือเดินทางเล่มพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติ
การเดินทางกับทางสายการบนิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท้ังประเทศต้นทางขาออกและปลายทางขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาด ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการใช้หนังสือเดินทางพิเศษ 
ผิดวตัถุประสงค์  

8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนผู้จัดท า  
9. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาเผื่อเวลาอยา่งน้อ 4-5 ช่ัวโมง เนื่องจากทางสายการบินอาจมี

การเปลี่ยนแปลงเวลา หากเกิดการผิดพลาด ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น 
10.      หากท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ 
  ทั้งหมด 
 
การเดินทางเป็นครอบครัว 



  
 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 
เด็ก, และผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรบัท่านที่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสดุในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัท
ฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ี
บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ 
มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการ
ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่าย
ใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ง
ใหท้ราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้
มีเกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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