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GOAL VIETNAM ฮานอย  ซาปา ฟานซิปัน 

4 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย แอรเ์อเซีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL VIETNAM เว ้ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 
4 วนั 3 คนื  

สายการบนิเวยีดเจ็ท แอร ์ 
 



08.00 น.           พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย เวยีดเจ็ท แอร ์ 
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 10.50 น.           ออกเดนิทางสู่ สนามบินดานงั โดย สายการบนิไทย เวยีดเจท็แอร ์ เทีย่วบนิที ่VZ 960  
**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บิน และสายการบนิได*้* 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั นำทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระ 
บ่าย   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
   เดินทางสู่เมืองเว ้

พิพธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร์ และการปฏิวัติของเว้ ตั้งอยู่บนพื้นท่ีกว่า 6,000 ตารางเมตร ที่จัดแสดงหลัก
ของพิพิธภัณฑ์ คือ พระราชวัง Long An โดยในปีค.ศ. 1909 พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงให้เป็น
หอสมุด Library of Quoc Tu Giam (National Academy) พระราชวัง Long An มีสถาปัตยกรรม
แบบ “trung thiem diep oc”  ซึ่งเปน็สถาปัตยกรรมแบบวังที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเว้ ด้านในและด้าน
นอกของพระราชวังได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและประณีต 

 
ตลาดดองบา แหล่งชอ้ปปิ้งที่เมืองเว้ เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ที่อยู่ติดกับแม่น้ำเหือง 
หรือ แม่น้ำหอม อี กทั้งเป็นแหล่งชุมนุมของคนไทยในเมืองเว้ที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อน เพราะเมื่อมาที่
ตลาดแห่งนี้จะได้ยินแต่ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มานั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษา และ
ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินบาท เพราะที่นี่ส่วนใหญ่พูดไทยได้ และบางส่วนใช้เงินบาทกันสินค้าที่ตลาดแห่งนี้
สามารถต่อรองได้ 

 
ลอ่งแมน่ำ้หอมที ่เมอืงเว้  เป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของhue ยาวหลายร้อยกิโลเมตร ล่องไปตามแม่
น้ำหอมจะได้ชมศิลปะการแสดงที่เคยจัดถวายราชสำนักของกษัตริย์เวียดนามในสมัยราชงศ์เหงียน โดยใช้
มังกรเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ์ 

 
คำ่                รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   
พกั  โรงแรม  INDOCHINA PALACE  หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดานัง –เมืองเว้ – พพิธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
ตลาดดองบา - ล่องแม่น ้าหอมที่ เมืองเว้   

- เท่ียง เย็น 



เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
วัดเทยีนมู ่เป็นวัดในพระพุทธศาสนาตามลัทธิเชน ที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานิกาย มหายาน
ในประเทศจีน วัดเทียนมู่เป็นพุทธสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเฮือง (แม่น้ำหอม) 
ที่เป็นแม่น้ำหลักที่ไหลผ่านเมืองเว้ สัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดแห่งนี้ ที่ผู้คนต้องไปชมและสักการะคือ เจดีย์
เทียนมู่ 
 
สสุานของพระเจา้ไคดงิห์ เพราะเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก
เข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไป
ประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี 
 

บ่าย   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 

นำท่านขึ้น  กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อเดินทางขึ้นไปยัง ยอดเขาบานา
ฮลิล ์
นำท่านชม สะพานสทีอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็น
สะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุด
ท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบา  น่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา 
360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม 
 
 
จากนั้นอิสระท่านท่ี สวนสนกุแฟนตาซ ีพารค์ (ราคาทัวรร์วมคา่เครือ่งเลน่ภายในสวนสนกุทกุเครือ่งเลน่ 
ยกเวน้พพิธิภณัฑห์ุน่ขี้ผึง้ และเครือ่งเลน่ที่ใชร้ะบบหยอดเหรยีญ) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะ
เลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก  

คำ่                รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร  (บฟุเฟต่อ์าหารนานาชาตบินบานา่ฮลิล์) 
พกั  โรงแรม  MERCURE BANAHILL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 2 วัดเทียนมู่ –สุสานของพระเจ้าไคดิงห์-  กระเช้าลอยฟ้า – ยอดเขาบานาฮิลล์ –  
สะพานสีทอง - บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์  

เช้า เท่ียง เย็น 



  เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศส ที่มีดอกไม้หลากหลาย  พันธุ์ถูก
จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบา
นาฮิลล์ตามอัธยาศัย 
นำท่าน นัง่รถรางโบราณ ขึ้นเขาเพื่อเข้าชมอุโมงค์โรงเก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานท่ีเก็บไวน์ที่
มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์ จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 16 ถึง 20 องศา ว่ากันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดี
สำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่า “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส และสร้างขึ้นตั้งแต่ป ี1923 สมัยล่าอาณานิคมของฝรั่งเศส   
 
 
เดินทางสู่เมืองฮอยอนั เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม อาคาร
ต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี  

 
นำท่านทำกิจกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ สนุกสนานกับการล่องเรือกระด้ง พร้อมกับมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง 
และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี และชื่นชมกับบรรยากาศธรรมชาติท้องถิ่นอัน
งดงาม  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
นำท่านชม สะพานญีปุ่่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานท่ีสร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่าน
มา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่ง
เมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็น
สะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จน
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้ นำท่านขอพร ศาลเจ้า
โบราณ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอัน บ้านเลขที ่101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสาย
หนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 
2 ชั้น ด้วยความประณีต 
นำท่านเดินทางสู่  วดักวางตุง้  ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกว๋ียนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อน
ออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่งนี้  
 นำท่านเดินทางสู่ วดัหลนิอึง๋ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อน ยืนหันหลังให้ภูเขา หัน
หน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียง
คลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม 

 
 
 

วันท่ี 3 สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส  - นั่งรถรางโบราณ - ล่องเรือกระด้ง – เมือง
ฮอยอนั  - สะพานญ่ีปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ - วัดกวางตุ้ง  วัดหลนิอึง๋ –  

เมืองดานัง -สะพานมังกร      

เช้า เท่ียง เย็น 



นำท่านเดินทางสู่ เมอืงดานงั  เปน็เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ 
ชม สะพานแหง่ความรกัดานงั ทีน่ิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน นำท่ชม สะพาน
มงักร อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานท่ีมีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน  6 เลน ด้วย
งบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกร
แห่งนี้เป็น LANDMARK แห่งใหม่ของเมืองดานัง 

 คำ่                รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษ!!! กุง้มงักร) 
ที่พกั    โรงแรม  NOLOD HOTEL DANANG  หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บำ้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดำนงัท่ีมีช่ือเสียงโด่ง
ดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงำนฝีมือ กำรแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่ำนสำมำรถบนัทึกภำพหรือซ้ือ
งำนแกะสลกัเหล่ำน้ีเพื่อเอำกลบัไปเป็นของฝำก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบำ้น 
 
ภูเขาหินอ่อน ห่ำงจำกตวัเมืองดำนงัไปประมำณ 15 - 20 นำที ตั้งอยูบ่นถนนท่ีเป็นทำงผ่ำน
ไปฮอยอนั สันนิษฐำนวำ่ภูเขำหินอ่อนน้ีเกิดจำกปลำยยอดของภูเขำ ท่ีเม่ือเวลำผำ่นไปแลว้เปลือก
โลกมีกำรเล่ือน และ น ้ำทะเลเหือดแหง้ จึงกลำยเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินอยู ่5 ลูก เป็นควำม
มหศัจรรยท์ำงธรรมชำติท่ีชำวบำ้นน ำไปโยงกบัต ำนำนนำงฟ้ำท่ีลงมำพบรัก และ คลอดลูก
ออกมำเป็นไข่ โดยเปลือกไข่ท่ีแตกไดก้ลำยเป็นภูเขำทั้ง 5 แทนธำตุส ำคญัทั้ง 5 ธำตุ ไดแ้ก่ ไม ้
โลหะ พื้นดิน ไฟ และน ้ำ ตำมควำมเช่ือของชำวจีน โดยภูเขำลูกท่ีสูงท่ีสุดเป็นธำตุน ้ำ ขำ้งบน
ภูเขำมีเจดียเ์จ็ดชั้น วดั และ ถ ้ำ Huyen Khong ซ่ึงมีรูปป้ันท ำจำกหินอ่อน ท่ีผูค้นนิยมไปสักกำระ 
วิวดำ้นบนนั้นมีควำมสวยงำม ดำ้นหน่ึงเป็นภูเขำอีกลูกท่ีถูกโอบลอ้มรอบดว้ยบำ้นพกัของชำว
ดำนงั ส่วนอีกดำ้นเป็น วิวของน ้ำทะเลสีฟ้ำของทะเลจีนใต ้
 

วันท่ี 4 หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - ภูเขาหินอ่อน – หาดหมีเคว - ตลาดฮาน    เช้า เท่ียง - 



หาดหมีเคว เป็นหำดท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองดำนงั เน่ืองจำกมีหำดทรำยขำวทอดยำวและน ้ำ
ทะเลใสสวยงำมยิง่นกั ทอ้งทะเลท่ีเงียบสงบประกอบกบัสำยลมอ่อนๆ เหมำะแก่กำรวำ่ยน ้ำเป็น
อยำ่งยิง่โดยเฉพำะเม่ือมำกบัเด็กๆ ชำยหำดน้ีไดรั้บควำมสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครำม
เวียดนำม เม่ือทหำรอเมริกนัใชเ้ป็นพื้นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และเรียกหำดน้ีวำ่หำดไชน่ำ หลงัจำก
สงครำมส้ินสุดลง ชำยหำดน้ีก็เป็นท่ีนิยมในหมู่คนทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียว และมีรีสอร์ตหรูผดุ
ขึ้นหลำยแห่ง 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
ตลาดฮาน  อิสระใหท้่ำนไดช้อ้ปป้ิง  ตั้งอยูริ่มแม่น ้ำฮำนไม่ไกลจำกสะพำนขำ้มแม่น ้ำ ดำ้นหนำ้
ตลำดมีประติมำกรรมริมแม่น ้ ำเป็นรูปป้ันหญิงสวยงำม มีทั้งของสดของแหง้ พวกปลำหมึกแหง้
ปรุงรส กุง้แหง้ และของท่ีระลึก เส้ือผำ้ต่ำงๆ ใหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำก 

   
    ไดเ้วลำอนัสมควรเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม 

18.10 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบินท่ี VZ963 
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน และสายการบินได้** 

19.50 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
     
 

อตัราค่าบริการ    ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเดก็มีเตียง  

วันเดินทาง 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน พกัเดี่ยว เพิม่ 
ไม่เอาตั๋ว 
ลดท่านละ 

4-7 สิงหาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 6,900 1,000 

11-14 สิงหาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 6,900 2,500 

18-21 สิงหาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 6,900 1,500 

25-28 สิงหาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 6,900 1,500 

1-4 กนัยายน 65 29,900 27,900 26,900 26,900 6,900 1,000 

8-11 กนัยายน 65 29,900 27,900 26,900 26,900 6,900 1,000 



15-18 กนัยายน 65 29,900 27,900 26,900 26,900 6,900 1,000 

22-25 กนัยายน 65 29,900 27,900 26,900 26,900 6,900 1,000 

29-2 ตุลาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 6,900 1,500 

6-9 ตุลาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 6,900 1,500 

13-16 ตุลาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 6,900 2,500 

21-24 ตุลาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 6,900 2,500 

10-13 พฤศจิกายน 65 30,900 28,900 27,900 27,900 6,900 1,500 

17-20 พฤศจิกายน 65 30,900 28,900 27,900 27,900 6,900 1,500 

24-27 พฤศจิกายน 65 30,900 28,900 27,900 27,900 6,900 1,500 

2-5 ธันวาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 6,900 2,500 

9-12 ธันวาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 6,900 2,500 

22-25 ธันวาคม 65 31,900 29,900 28,900 28,900 6,900 2,000 

30-2 มกราคม 66 32,900 30,900 29,900 29,900 6,900 2,500 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท 
***ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้*** 

***หากเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ) มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทย รอรับท่านที่สนามบิน*** 
หากต้องการหัวหน้าทัวร์โปรดสอบถาม 

 
  

ราคาท่ีน าเสนอเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน ราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมีการปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโหลดที่นั่งมีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในวันที่ท าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าส่วนต่างที่

เพิม่ตามจริง 
**กรณีสายการบินยกเลกิ หรือ เที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน** 



 
 
 
  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันำจรตำมเส้นทำงรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น 
  รำคำน้ีรวมภำษีน ้ำมนั ณ. วนัท่ีออกรำคำขำย  และ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ้ำมนัขึ้น หำกทำงสำยกำร

บินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทำงบริษทั จะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรออกตัว๋เคร่ืองบิน 
  ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น  
  ค่ำพำหนะรับส่งตำมรำยกำรน ำเท่ียวท่ีระบุเท่ำนั้น   
  ค่ำโรงแรมห้องพกั 2 ท่ำนต่อหอ้งตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น     
  ค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น       
  ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุเท่ำนั้น 
  ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำ ตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนดให้ โดยไม่มีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม (20 กิโลกรัม) 
  บริกำรน ้ำวนัละ 1 ขวด 
  บริกำร WIFI ฟรีบนรถบสั 
  ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
  ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์

(หมำยเหตุ...อำย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อำย ุ76-85 ปี ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 500,000 บำท ...)  
 
 
 
 ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำ กรณีชำวต่ำงชำติ 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง หรือพำสปอร์ต   
        ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรท่ีสั่งเพิ่มเติมจำก 
 รำยกำรท่ีทำงบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำเดินทำงในกรณีน ้ำหนกัเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด  
 ค่ำธรรมเนียมในกำรยืน่ใบอนุญำตส ำหรับคนต่ำงดำ้วท่ีกลบัเขำ้ประเทศ 
 ค่ำภำษีน ้ำมนัท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีกำรเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ำยเพิ่มจำกรำคำค่ำทวัร์ 
 ค่ำ ATK-Test ก่อนบิน 24 ชม. พร้อมกบัใบรับรองภำษำองักฤษ ท่ำนตอ้งจองและจ่ำยค่ำตรวจเอง 
  กรณี ถำ้มีแพค็เกจ Test&Go  ท่ำนตอ้งจอง และช ำระค่ำแพค็เกจเอง 
  ระหวำ่งท่องเท่ียว หำกท่ำนไดรั้บกำรตรวจเช้ือโควิด ทำงโรงแรมอำจมีค่ำท ำควำมสะอำดหอ้งพกัเพิ่มเติม ท่ำนตอ้งช ำระ

เอง  (ไม่รวมในค่ำทวัร์) 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรกกัตวั หรือตรวจหำเช้ือโควิด ทุกกรณี ทั้งในไทย และต่ำงประเทศ ท่ำนตอ้งช ำระเอง (ไม่รวมในค่ำทวัร์) 



 
 
 

- เม่ือท่ำนท ำกำรจองทวัร์กบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่ำมดัจ ำ และค่ำทวัร์ 
ค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ  15,000 บำท (ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลำท่ีเดินทำง หรือกฎของสำยกำรบิน)   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช ำระทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนัท ำกำร  

- กรณีวนัเดินทำงนอ้ยกวำ่ 30 วนั  ตอ้งช ำระค่ำทวัร์เตม็ทั้งหมด 
 
 
 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    หักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  21-44 วัน  หักค่ามัดจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-20 วัน  หักค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง    1-14  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ 
 
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100% 
*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด*** 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
  ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมกนั หำกตอ้งกำรเล่ือนวนัเดินทำงกลบั ท่ำนจะตอ้ง
ช ำระค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงท่ีสำยกำรบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงทำง
บริษทัฯ ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ ำเนินกำรออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทำงตอ้งรอ REFUND ตำมระบบของสำยกำรบินเท่ำนั้น  
 กรณีท่ำนตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ  (ตัว๋เคร่ืองบิน / ตัว๋รถ / ตัว๋เรือ / ตัว๋รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจำ้หนำ้ท่ีก่อนท ำ
กำรออกบตัรโดยสำร เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรเปล่ียนตำรำงบิน โดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดขึ้น อนัสืบเน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวในทุกกรณี 
 



ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
 เน่ืองจำกกำรวำงแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงำนจดัประชุมนำนำชำติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึ้นมำก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในกำรปรับเปล่ียน หรือยำ้ยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส ำหรับน ้ำหนกัของสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส ำหรับผูโ้ดยสำรชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) กำรเรียกค่ำระวำงน ้ำหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสำยกำรบินท่ีท่ำนไม่อำจปฏิเสธได ้(ท่ำนตอ้ง
ช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส ำหรับกระเป๋ำสัมภำระท่ีทำงสำยกำรบินอนุญำตใหน้ ำขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ำหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีควำมกวำ้ง+
ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสำยกำรบินภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตรฐำนได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบิน  ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภำระส่วนของค่ำใชจ่้ำยท่ีสัมภำระน ้ำหนกัเกิน (ท่ำนตอ้ง
ช ำระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทำงบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผูโ้ดยสำร  
 
หมายเหต.ุ.(สำคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดนิทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทาง
การเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่
สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทาง
บริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วน
ให้กับท่าน ในกรณีดังนี้ 

4.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง  
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศ
ไทย 

(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 



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