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GOAL VIETNAM ฮานอย  ซาปา ฟานซิปัน 

4 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย แอรเ์อเซีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

GOAL VIETNAM ดานงั บานา่ฮลิล ์ฮอยอนั 
3 วนั 2 คนื  

สายการบนิเวยีดเจ็ท แอร ์ 
 



 
08.00 น.           พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย เวยีดเจ็ท แอร ์ 
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

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

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั นำทา่นผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง และรบัสมัภาระ 
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) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะ
เลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบินดานงั –กระเช้าลอยฟ้า – ยอดเขาบานาฮลิล ์–  
สะพานสทีอง - บฟุเฟต่อ์าหารนานาชาตบินบานา่ฮลิล ์ 

- เทีย่ง 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 พร้อมกับมีการขับร้องพลงพื้นเมือง 
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 
 
 
 

 

วันที ่2 สวนดอกไมส้ไตล์ฝรัง่เศส  - นัง่รถรางโบราณ - ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงฮอยอนั 
- สะพานญีปุ่่น – ศาลเจา้โบราณ - วัดกวางตุง้  วดัหลนิอึง๋ –  

เมอืงดานงั -สะพานมงักร      

เชา้ เทีย่ง 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม หมูบ่้านแกะสลกัหนิออ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก
ในเรื่องงานฝีมือ การแกะสลักหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อ
เอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน 
 
ภเูขาหนิออ่น ห่างจากตัวเมืองดานังไปประมาณ 15 - 20 นาที ตั้งอยู่บนถนนที่เป็นทางผ่านไปฮอยอัน 
สันนิษฐานว่าภูเขาหินอ่อนนี้เกิดจากปลายยอดของภูเขา ที่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเปลือกโลกมีการเลื่อน และ 
น้ำทะเลเหือดแห้ง จึงกลายเป็นยอดสูงเหนือพื้นดินอยู่ 5 ลูก เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ชาวบ้าน
นำไปโยงกับตำนานนางฟ้าที่ลงมาพบรัก และ คลอดลูกออกมาเป็นไข่ โดยเปลือกไข่ที่แตกได้กลายเป็น
ภูเขาทั้ง 5 แทนธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ ได้แก่ ไม้ โลหะ พื้นดิน ไฟ และน้ำ ตามความเชื่อของชาวจีน โดย
ภูเขาลูกที่สูงที่สุดเป็นธาตุน้ำ ข้างบนภูเขามีเจดีย์เจ็ดชั้น วัด และ ถ้ำ Huyen Khong ซึ่งมีรูปปั้นทำจากหิน
อ่อน ที่ผู้คนนิยมไปสักการะ วิวด้านบนนั้นมีความสวยงาม ด้านหนึ่งเป็นภูเขาอีกลูกที่ถูกโอบล้อมรอบด้วย
บ้านพักของชาวดานัง ส่วนอีกด้านเป็น วิวของน้ำทะเลสีฟ้าของทะเลจีนใต้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
หาดหมเีคว เป็นหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ำทะเลใส
สวยงามยิ่งนัก ท้องทะเลที่เงียบสงบประกอบกับสายลมอ่อนๆ เหมาะแก่การว่ายน้ำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ
เมื่อมากับเด็กๆ ชายหาดนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วงสงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็น
พื้นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเรียกหาดนี้ว่าหาดไชน่า หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นที่นิยมใน
หมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผุดขึ้นหลายแห่ง 

วันที ่3 หมูบ่้านแกะสลกัหนิออ่น - ภเูขาหนิออ่น – หาดหมีเคว - ตลาดฮาน    เชา้ เทีย่ง - 



 
ตลาดฮาน  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง  ตัง้อยู่ริมแม่น้ำฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแห้ง พวกปลาหมึกแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง 
และของที่ระลึก เสื้อผ้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก 

   
    ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวยีดนาม 

18.10 น.         ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ963 
**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บิน และสายการบนิได้** 

19.50 น.            เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
     
 

อตัราคา่บรกิาร    ราคาผู้ใหญ ่และ ราคาเดก็มีเตยีง  

วันเดนิทาง 2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6-7 ทา่น 8-10 ทา่น พกัเดีย่ว เพิ่ม 
ไมเ่อาตั๋ว 
ลดทา่นละ 

5-7 สงิหาคม 2565 26,900 24,900 23,900 23,900 5,900 1,000 

12-14 สงิหาคม 2565 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 2,500 

19-21 สงิหาคม 2565 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

26-28 สงิหาคม 2565 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

2-4 กนัยายน 2565 26,900 24,900 23,900 23,900 5,900 1,000 

9-11 กนัยายน 2565 26,900 24,900 23,900 23,900 5,900 1,000 

16-18 กนัยายน 2565 26,900 24,900 23,900 23,900 5,900 1,000 

23-25 กนัยายน 2565 26,900 24,900 23,900 23,900 5,900 1,000 

30-2 ตลุาคม 2565 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

7-9 ตลุาคม 65 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

13-15 ตลุาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 2,500 

14-16 ตลุาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 2,500 

22-24 ตลุาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 2,500 



28-30 ตลุาคม 65 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

4-6 พฤศจกิายน 65 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

11-13 พฤศจกิายน 65 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

18-20 พฤศจกิายน 65 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

25-27 พฤศจกิายน 65 27,900 25,900 24,900 24,900 5,900 1,500 

3-5 ธนัวาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 2,500 

10-12 ธนัวาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 2,500 

16-18 ธนัวาคม 65 28,900 26,900 25,900 25,900 5,900 2,000 

23-25 ธนัวาคม 65 28,900 26,900 25,900 25,900 5,900 2,000 

30-1 มกราคม 66 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 2,500 

ราคาเดก็ไมม่เีตยีง ลดจากราคาผู้ใหญ ่1,000 บาท 
***ลกูคา้สามารถเลอืกวนัเดนิทางเองได้*** 

***หากเดนิทางนอ้ยกว่า 8 ท่าน (ไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากกรงุเทพ) มไีกดท์อ้งถิน่พดูไทย รอรบัทา่นทีส่นามบนิ*** 
หากตอ้งการหวัหนา้ทวัรโ์ปรดสอบถาม 

 
  

 
ราคาที่นำเสนอเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิ ณ. ปจัจบุัน ราคาตัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารปรบัเพิม่ขึน้ เนือ่งจากโหลดทีน่ัง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ใน

วันทีท่ำจองจรงิ หากราคาตัว๋ปรบัขึน้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ส่วนตา่งที่เพิม่ตามจรงิ 
**กรณสีายการบนิยกเลกิ หรอื เที่ยวบินเตม็ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
  ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ออกราคาขาย  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน 
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
  ค่าน้ำหนักกระเป๋า ตามท่ีสายการบินกำหนดให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (20 กโิลกรมั) 
  บริการน้ำวันละ 1 ขวด 
  บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส 
  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ...)  
 
 
 
 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า กรณีชาวต่างชาติ 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
 ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ 
 
 ค่า ATK-Test ก่อนบิน 24 ชม. พร้อมกับใบรับรองภาษาอังกฤษ ท่านต้องจองและจ่ายค่าตรวจเอง 
  กรณี ถ้ามีแพ็คเกจ Test&Go  ท่านต้องจอง และชำระค่าแพ็คเกจเอง 
  ระหว่างท่องเที่ยว หากท่านได้รับการตรวจเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม ท่านต้องชำระเอง  (ไม่รวม

ในค่าทัวร์) 
 ค่าใช้จ่ายในการกักตัว หรือตรวจหาเช้ือโควิด ทุกกรณี ทั้งในไทย และต่างประเทศ ท่านต้องชำระเอง (ไม่รวมในค่าทัวร์) 
 



 
 
 
- เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่ามัดจำ และค่าทัวร์ 

ค่ามัดจำ ท่านละ  15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)   
ส่วนท่ีเหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ  

- กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน  ต้องชำระค่าทัวร์เต็มทั้งหมด 
 
 
 
 
***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทำการจองทวัร*์** 
หากทา่นไดท้ำการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วัน    หกัคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  21-44 วัน  หกัคา่มัดจำจำนวนเตม็ทัง้หมด 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  15-20 วัน  หกัคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง    1-14  วนั หกัคา่ใชจ้่าย  100% ของราคาทัวร ์
 
ผู้เดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 
*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์
ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด*** 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ  
 
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
 กรณีท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  (ตั๋วเครื่องบิน / ตั๋วรถ / ตั๋วเรือ / ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออก
บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการเปลี่ยนตารางบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันสืบ
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวในทุกกรณี 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั  
 
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / 
Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 



  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเปา๋ (Porter)  
 
    สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / 
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียก
เก็บเพิ่ม) 
 
    สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
 
   กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด
ของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
 
   ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 
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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