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วันที่แรก             สนามบนิสุวรรณภมูิ – สนามบนิดานงั - เมอืงเว ้- วดัเทยีนมู ่- ตลาดดงบา - ลอ่งเรอืมงักร 
07.30 พร้อมกันที่ ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เค้าเตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดย

มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเชค็อิน 
10.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดานงั เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน Thai VietJet  

เทีย่วบนิที ่VZ960 
12.30 ถึงสนามบินดานัง  เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับนำท่านขึน้รถเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 
เทีย่ง บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MI (1) 
 นำท่านเดินทางสู่ เมอืงเว ้(HUE) ซึง่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงเหงี๋ยน ทีป่กครองโดยกษัตริย์ ซึ่งกษัตริย์ทุก

พระองค์ ตั้งแต่กษัตริย์องที่ 1 จนถึงองค์ที่จะประทับอยู่ในพระราชวัง ณ เมืองแห่งนี้ เป็นเวลายาวนานถึง 150 ปี เว้จึงเป็น
เมืองต้นแบบของวัฒนธรรมเวียดนาม เช่นชุดประจำชาติ อ๋าวหญ๋าย หรือ ชุดประจำชาติของหญิงชาวเวียดนาม รวมทั้ง 
อาหารเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ วดัเทยีนมู ่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองเว้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกานเซน 
วัดเทียนมู่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1601 จากนั้นในสมัยขุนนางตระกูลเหงียนคนต่อๆ มาก็ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ 
กระทั่งปี ค.ศ.1710 เหงียนฟุคชูได้สั่งให้หล่อระฆังขนาดยักษ์ขึ้น หนักถึง 3,285 ตัน ถือเป็นหนึง่ในสมบัติสูงค่าที่สุดใน
เวียดนามยุคนั้น ว่ากันว่าเสียงระฆังได้ยินไกลถึงราว 10 กิโลเมตร และในปี ค.ศ.1844 สมัย “จักรพรรดิเชียวชี” 
จักรพรรดิราชวงศ์เหงียนองค์ที่ 3 (พระราชโอรสของจักรพรรดิมินห์มัง) ได้ดำริให้สร้างเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยมขึ้น 7 ชั้น (สูง 
21 เมตร) อุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้า 7 องค์ หรือ 7 ชาติภพ  เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเว ้กลายเป็นชื่อ
เรียก “เจดีย์เทียนมู่” ซึ่งในภาษาเวียดนามเรียกว่า “เจดีย์ฟึกเซียน” ล้อมรอบสี่ทิศด้วยหอระฆัง หอเต่าแกะสลักจากหิน
อ่อนขนาดใหญ่จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้บนแผ่นศิลาที่ตั้งอยู่บนหลังของเต่าอีกที และหอจารึกบทกวีต่างๆ 
โดยเฉพาะบทกวีจากจักรพรรดิเชียวช ี  
จากนัน้นำท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา (Dong Ba Market) ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองเว้ ที่ตลาดดงบามีสินค้าหลายชนิด ไม่ว่า
จะเป็นของฝาก ชุดประจำชาติ อ๋าวหญ๋าย หรือจะเป็นสินค้าทั่วไป เครื่องกระดับ กระเป๋า ก็มใีห้ทา่นได้เลือกชมและซื้อฝาก  
หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรอืมงักรชมแม่นำ้หอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจาก
เครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลื 

คำ่ รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ชิมแหนมเนอืงตน้ตำรบั) (2) 
จากนั้น นำท่านเข้าสู่ทีพ่ัก Thanh Lich ,Asia Hotel 4* หรือเทยีบเท่า 

วันทีส่อง              พระราชวงัไดโนย้ - รา้นเยือ่ไผ ่- กระเชา้ไฟฟ้าบานาฮลิล ์– สวนสนกุแฟนซพีารค์ – สวนดอกไมแ้หง่ควารกั  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 

หลังจากนัน้นำท่านดินทางสู่ พระราชวงัไดโนย้ ซึ่งสร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งจำลองแบบมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิง่ใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศ
จนี และการก่อสร้างพระตำหนักต่างๆรวมถงึกำแพงรอบพระราชวังทั้งหมด ได้นำอิฐมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรือ 
พระราชวังไดโน้ย มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ทั้งสี่ด้าน (คล้ายกับพระราชวังสวน
จติรลดา) มีกำแพงอิฐขนาดใหญ่ถึง 3 ชั้น กำแพงชั้นนอกมีความยาว
ตลอดแนว 11 กิโลเมตร หรือยาวด้านละ 2.5 กิโลเมตร สูง 6 เมตร 
หนา 2 เมตร มี 11 ประตู มี 24 ป้อมปราการ มีเนื้อที่ประมาณ 5 
ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ใน
ราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ตั้งแต่จักรพรรดิยาลอง องค์ที่ 1 จนถึง
จักรกรพรรดิเบ่าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้าย องค์ที่ 13 ซึ่งทรงสละอำนาจ
ให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโงดินห์เดียม เมื่อปี พ.ศ. 2488 (ตรง
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กับสมัยรัชกาลที่ 8 ของราชวงศ์จักรี)  จากนั้นนำท่านเดินางสู่ ร้ายเยื่อไผ่ ร้านขายสินค้าพื้นเมอืง ซึ่งเป็นสินค้าที่ทำมา
จากไม้ไผ่ และเนสินค้าโอท็อป ของเวียดนาม ที่จะให้ท่านได้เลือกเปน็ของใช้ของฝาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนซูฟีู้ดเวยีดนาม (4) (นำชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุก) 
หลังรับประทานอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่  บานานาฮลิส์ ซึง่ตั้งอยู่ที่เมืองดานัง (Da Nang) นำท่านนั่งกระเชา้ไฟฟา้
ซนัเวลิ์ด บานาฮลิส ์(Sun World Bana Hills) ทีม่ีความสูงถึง 5,810 เมตร โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาท ี เพื่อสัมผัส
อากาศเย็นตลอดทั้งปี  เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเที่ยวที่นิยมมากที่สุดของเวียดนาม โดยการก่อสร้างนั้นได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากหมู่บ้านของฝรั่งเศสในศตวรรษที ่19 ด้านบนของบาน่าฮิลส์มีทั้งโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สปา บาร์ สวนสนุก 
สวนดอกไม้สวยงาม  เรียกได้ว่าเป็นเช่นเมืองเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา  จากนัน้ นำท่านสู่ สวนสนกุแฟนตาซพีารค์ 
(Fantasy Park) ให้ท่านได้อิสระในการเที่ยวในสวนสนุก  ซึ่งสวนสนุกแห่งนีน้ัน้ได้แรงบันดาลมาจากนวนิยายเรื่อง 
Journey To The Center of the Earth และ Twenty Thousand under the Sea เครื่องเล่นส่วนใหญ่จะอยู่ในร่ม 
ตั้งแต่เครื่องเล่นหวาดเสียวระทึกใจ จนถึงเครื่องสนุกสนานแบบเด็ก ๆ รวมท้ังบ้านผีสิง (ไม่รวมโซนหุ่นขี้ผึง้และเครื่องเล่น
หยอดเหรียญ)   

 
 
 
 
 
 

 
 

พาท่าน ชมสวนดอกไม ้Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่มีทั้ง
ดอกไม้ต้นไม้ มีมุมถ่ายรูปสวยๆ จากนนั้นเดินเล่นในหมู่บ้านฝรั่งเศส เป็นหมู่บ้าน
สไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลางบนยอดเขาซึ่งมีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก 
โบสถ ์ร้านขายของที่ระลึก เรียกได้ว่าเป็นฝรั่งเศสย่อมๆ ในเอเชียตะวันออกเลย   

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร บฟุเฟตอ์าหารนานาชาต ิบนบานาฮลิส ์(5) 
                            จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Danang French Village Bana Hills 4*

หรือเทียบเท่า 
(หมายเหตุ: ท่านที่พัก 3 ท่าน/1ห้อง ทางห้องพักบน บานาฮิลส์ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน/ ท่านจะต้องพักเดี่ยวบนบา
นาฮิลส ์1 คืนมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท โดยคืนอื่นๆสามารถพัก 3ท่าน/1ห้องได้ตามปรกติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม) 

วันทีส่าม              สะพานมอืยกัษ(์โกเดน้บรดิจ)์ - นัง่กระเชา้ลงเขา – หมูบ่้านแกะสลกัหนิ – นัง่เรอืกระดง้หมู่บ้านกัม๊ทาน – เมอืงมรดก
โลกฮอยอนั – สะพานญีปุ่น่ - บา้นโบราณ - เมอืงดานงั – ถา่ยรปูสะพานมงักร  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (6) 

นำท่านชม สะพานมอืยกัษ(์โกลเด้นบรดิจ)์ ซึง่เป็นสะพานสีเหลืองทองที่มีระยะทางยาว 150 เมตรและสูงจาก
ระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร อยู่กลางผืนป่าสีเขียวชอุ่ม มีส่วนที่เป็น อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้
เอาไว้ ซึ่งทำให้แตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไป บนสะพานยังปลูกดอกไม้ยาวตลอดทาง เหมาะที่จะมาถ่ายภาพและพักผ่อน
หย่อนใจ สูดอากาศสดชื่น และชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังหลังจากเก็บภาพความประทับใจเรียบร้อยแล้วนำ
ท่านนั่งกระเช้าลงจากบานาฮิลล์ จากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหนิออ่น (Marble Mountains) และนำท่านชม 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ซึ่งเปน็ที่มีแหล่งวัตถุดิบเป็นหินอ่อนเนื้อดี และมีช่างที่มีฝีมือในการแกะสลักดว้ยความชำนาญ
และประณีต ทำให้เป็นสินค้าส่งออก เพื่อจำหน่ายไปทั่วโลก จากนั้นท่านเดินมางสู่ หมู่บา้นกั๊มทาน หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่
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เมืองฮอยอัน ซึ่งเอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านนนี้คือรอบๆ หมู่บ้านจะมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ และคนในหมู่บ้าน
จะประกอบอาชพีทําประมงเป็นหลัก แหล่งท่องเที่ยวทีใ่นการมานั่งเรือกระด้งวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้อง
เพลงพื้นเมืองระหว่างการล่องเรือ หมายเหต:ุคา่ทปิสำหรบัคนพายเรอืกระดง้ 40-50 บาท หรอืความพงึพอใจ  
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (7) 
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอยอนั หรอื โห่ยอาน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศ
เวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ อาคาร
ทรงซิโนโปรตุกีส กับการทาสีเหลืองทุกอาคารในเมืองเก่าฮอยอัน เป็นหนึ่งเอกลกัษณ์ที่สำคัญของเมือง  ในปี พ.ศ. 2542 
องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมอืงเกา่ของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชีย
ตะวันออกเฉยีงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มกีารผสมผสานศิลปะและสถาปตัยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของ
ต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมอืงได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  ให้ท่าน
อิสระในการเดินเล่นพร้อมถ่ายภาพความประทับใจ ชม สะพานญี่ปุน่ ทีม่ีอายุมากกว่า 400 ปี มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของสะพาน เป็นลักษณะของหลังคาโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น มีหลังคามุงกระเบื้องสเีหลืองและสีเขียวเป็น
คลื่นที่สลับกันได้อย่างสวยงามและลงตัว  จากนั้นชม บ้านโบราณเลขที ่101 ซึ่งเป็นบ้านที่เก่าแก่และยังคงมีความสมบูรณ์
และยังคงความสวยงามซึ่งนับว่าสวยทีสุ่ดในฮอยอัน ซึ่งมีอายุมากกวา่ 75 ปี เป็นลักษณะบ้าน 2 ชั้น ถูกจัดแต่งแบ่งเป็น
สัดส่วนตามการดำรงชีวิตแบบชาวจีนดั้งเดิม  

 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นนำท่านถ่ายรูป สะพานมงักร (Dragon Bridge) คือสะพานข้ามแม่น้ำฮัน (Han River) ที่ถกูออกแบบและสร้าง

ในรูปร่างของมังกร ด้วยความยาว 666 เมตร 
และถนน 6 ช่องจราจร โดยเปิดใช้เป็นครั้งแรก
วันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อฉลอง
ครบรอบ 38 ปีของอิสรภาพเมืองดานัง   
จากนั้นนำท่านถ่ายภาพ สะพานแหง่ความรกั 
ดานัง (Love Bridge Da Nang) สะพานแห่ง

ความรักดานังที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหาน ซึ่งมีความกว้างใกล้เคียง
กับแม่น้ำเจ้าพระยา ประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ 

คำ่  รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคารอาหารซีฟูด้พื้นเมอืง  พเิศษ กุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตัว (8) 
จากนั้น นำท่านเข้าสูท่ีพ่ัก Luxtery Hotel 4* ,The Code 4* ,greenery 4*  หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ี ่              วดัหลงิอี ๋- ชมรา้นคา้โอทอ็ป - ชอ็ปปิง้ตลาดฮาน – สนามบนิดานงั - สนามบนิสุวรรณภมู ิ
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (9)        

หลังรับประทานอาหาร นำท่านหลังจากนั้นนำท่านสักการะ  เจา้แมก่วนอมิ องคใ์หญ่ ที่มีความสูงถึง 67 เมตรและมี
เส้นผ่าศูนย์กลางดอกบัวถึง 35 เมตร ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ที่ตัง้อยู่ริมฝัง่ ตามความเชื่อของชาวประมงเวียดนาม ใน
ความเชื่อว่า เจ้าแม่กวนอิมจะปกป้องคุ้มคลองให้ปลอดภัยเวลาเดินทางออกทะเล  และเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมาสักการะ
และขอพร นำท่านเลือกซื้อของพื้นเมืองที่ร้านโอทอ็ปของดานัง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
ตลาดฮาน ซึง่เป็นแหล่งรวมสินค้าที่เป็นที่นิยมของคนเวียดนามและต่างชาติ และมีสินค้าทีร่ะลึกเช่น   ชุดประจำชาติ 
ตะเกียบไม้ งานแกะสลัก ข้าวของเครื่องใช้ หมวกรองเท้า กาแฟ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากก่อนกลับประเทศไทย   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10.20  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติดานัง  เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
                             (อาหารว่าง ขนมปังเวียดนาม) 
13.15 นำท่านออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาตดิานงั เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม สู่สนามบินนานาชาตสิุวรรณภมูิ  

ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai VietJet เทีย่วบนิที ่VZ961 
14.55 สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมูิ  ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
            $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

 
เงือ่นไขและราคา 

 
X ไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ มคัคเุทศทอ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ท่าน (เกบ็ทีส่นามบนิกอ่นการเดนิทาง) หวัหนา้ทวัร์แลว้แตค่วามพงึ 
   พอใจ   
Xไมร่วมคา่ตรวจ ATK (กอ่นบิน24 ชัว่โมง) พรอ้มด้วยใบรับรองแพทยภ์าษาองักฤษ ระบุขอ้มลูตามหนงัสอืเดนิทาง  
 

ชว่งการเดินทาง ผู้ใหญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เดก็อายตุ่ำกว่า 12 ป ี 
พกักบัผู้ใหญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่ว  
จา่ยเพิม่ / ทา่น 

5 - 8 สงิหาคม 65 13,999 13,999 4,000 
19 – 22 สงิหาคม 65 13,999 13,999 4,000 

3 - 6 กันยายน 65 13,999 13,999 4,000 
30  กนัยายน – 3 ตลุาคม 65 13,999 13,999 4,000 

5 - 8 ตลุาคม 65 13,999 13,999 4,000 
19 - 22 ตลุาคม 65 13,999 13,999 4,000 
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      อตัรานีไ้ม่รวม 
X ค่าทิปไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถ ท่านล่ะ 1,500 บาท/     
      ท่าน  (ช าระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)  
X  ทิปหวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจ 
X ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
X ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ , ค่า  
    โทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, ค่ามินิบาร์ในห้องพกั ,ค่าพาหนะต่างๆ 
     ท่ีไม่ระบุอยูใ่นรายการ ,ค่าน ้าหนกัเกินจากทางสายการบิน 
     ก าหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่า 
     รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า 
     กระเป๋าเดินทางท่ีช ารุดหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่าง  
      การเดินทาง เป็นตน้ 
X คา่อาหารพิเศษท่ีนอกเหนือจากท่ีรายการท่ีก าหนด  
X ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีมีการปรับขึ้น 
X คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้เวียดนาม (กรณีท่ีตอ้งใชวี้ซ่า) 
X คา่ใชจ้่ายอื่นใดท่ีจะเกิดขึ้นตามระเบียบการและมาตร 
     การของรัฐบาลตน้ทางและปลายทางในการเขา้-ออก 
     ประเทศนั้นๆ  

 

อตัรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (ECONOMY 

CLASS) ตอ้งเดินทางเป็นหมูค่ณะเท่านั้น ตามรายการท่ี
ระบุ  (ไม่สามารถเลือกท่ีนัง่ได)้ 

2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบินและค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง และทางบริษทัอาจ

เก็บเพ่ิมหากทางสายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพ่ิม 
ก่อนการเดินทาง 

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบหุรือเทียบเท่า (2 ท่าน / 1)
ห้อง 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการ 
7. ค่ารถน าเที่ยว พร้อมคนขบั ตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ี

ระบ ุ
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. คา่น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง

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

11. ค่าประกนัสุขภาพครอบคลุมโควิด (ตามเง่ือนไขใน

กรมธรรม)์ 

12. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % (ค่าบริการ) 
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เงือ่นไขในการสำรองทีน่ัง่  (สำคญัโปรอา่น) 
 
-   มดัจำทา่นละ 8,000 บาท/ทา่น ภายหลังจากส่งเอกสารการจอง ภายใน 1 วัน และ ชำระส่วนที่เหลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดินทาง   
     กรณีท่านลูกค้าทำการจองนอ้ยกว่า 25 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน 
-    ค่าบริการนี้เป็นราคาสำหรับผู้เดนิทาง 15 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะการเดินทาง กรณหีากผูเ้ดินทางไม่ถงึตามที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวน 
     สิทธิ์เลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ตามความต้องการ 
-    โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ     
      การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯจะรกัษาผลประโยชน์และความปลอดภัย 
      ของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไมส่ามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  การบรกิารของรถนำเที่ยวจะวิ่งตามเส้นทางทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมเท่านั้น หากออก 
      นอกเส้นทางอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
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ขอ้ควรทราบและเงือ่นไข และ รายละเอียดอืน่ๆ        
1. ทัวร์นี้เป็นทัวร์สำหรับการท่องเที่ยวเท่าน้ัน        
2. ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไมร่ับผิดชอบและไมส่ามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณี

ผู้เดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมอืง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรอืประเทศต่างๆ หรอือันเนือ่งมาจากการกระทำที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหน ีเขา้อกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-
ออกประเทศต่างๆ ในกรณอีื่นๆ 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสาย
การบิน ,การยกเลิกเทีย่วบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนำสิ่งของผดิกฎหมาย 

4.  ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และอุบัตเิหตอุันเกดิจากความ
ประมาทของผูเ้ดินทาง 

.5. โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นขอ้เสนอ ท่านจะตอ้งไดร้ับการยนืยันจากทางบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและ
ห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจดัให้ในระดับใกลเ้คียงกัน หรืออาจจะปรบัเปลีย่นจากตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม 

6.  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุ
สุดวสิัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไมส่ามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินได ้

7.  กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้องลงในหนงัสือเดินทาง หากทางสายการบินไมอ่นญุาตให้ เช็คอิน หรือตำรวจ 
              ตรวจคนเข้าเมอืงประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผิดชอบทกุกรณี คณะเดินทางของทัวร์นีส้งวนสิทธิส์ำหรับผู้  
              เดินทางทีถ่ือหนงัสอืเดินทางธรรมดา ปกสีน้ำตาล/เสีเลือดหมูเท่านั้น กรณีท่านถือหนังสอืเดินทางขา้ราชการ ปกน้ำเงิน หรือ หนังสอื 
              ทางการทตู ปกสีแดง ต้องเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว โดยทีไ่ม่มีจดหมายเชิญ หรือเอกสารการยืนยันการใชห้นังสือ 
              เดินทางเล่มพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมตัิการเดนิทางกับทางสายการบนิ ด่านตรวจคนเข้าเมอืง ทั้งประเทศต้นทางขาออกและ 
              ปลายทางขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิไ์ม่รับผิดชอบความผิดพลาด ส่วนใดส่วนหนึ่งทีเ่กิดขึ้นกับการใชห้นังสือ 
              เดินทางพิเศษ ผดิวตัถุประสงค์  
8. มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิใ์นการให้คำสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนผู้จัดทำ  
9. ในกรณีที่ลูกคา้ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาเผื่อเวลาอยา่งน้อ 4-5 ชั่วโมง เนื่องจากทางสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา หากเกิด

การผิดพลาด ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
10.          หากท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือวา่ท่านตกลงยอมรับในเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทัง้หมด 

การเดนิทางเปน็ครอบครวั 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญห่รือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่้องได้รับการดแูลเปน็พเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุที่มโีรคประจำตัว 
หรือ ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มีความจำเปน็ต้องดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
ขอ้ความซึง่ถอืเปน็สาระสำหรบัท่านทีร่่วมเดนิทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ทอ่งเที่ยวพรอ้มทั้งการ
สัมมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้นีท้างบริษัทฯไมส่ามารถรับผดิชอบในอุบตัิเหตหุรือความเสียหายที่เกิดจาก
โรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อันเนือ่งจากอุบัติเหตรุวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธ
ออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทตู รวมถงึผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนือ่งจาก
เป็นสิทธิพิเศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางทอ่งเทีย่วทั้งในหรอืต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความ
คุ้มครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีทีผู่้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 
ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทางไม่ปฏบิตัติามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดตอ่เฉพาะ
พื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดินทาง รวมถงึมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่นแปลงได้
ตามความจำเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติ้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธดิังกลา่ว บริษัทจะยึดถอืและคำนึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกียรติ ที่ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ 
 
 



 

FJL (DAD4D3N By VZ)  

หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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