
  

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24073 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVZ07 เวยีดนามกลาง ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 3วนั2คนื 
นั่งกระเช้าขึ้นสู่เมืองบานาฮิลล์ ชมหมู่บ้านฝร่ังเศส โรงบ่มไวน์อายุมากกว่า 100ป ี

สวนดอกไม้แห่งความรัก และถ่ายภาพกับจุดเช็คอินชื่อดัง สะพานมือ Golden bridge 
เที่ยวชมความงามของเมืองมรดกโลกฮอยอัน สะพานมังกร ล่องเรือกระด้ง ชมหมูบ่้านกั๊มทาน 

ชมชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง หาด My Khe เที่ยวโบสถ์สีชมพู พิพิธภัณฑ์จาม สวนเอเปค 
พิเศษ!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮิลล์ 1 คืน 

เดินทางโดยสายการบิน VIETJET 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 
 



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเด่ียว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

20-22 สิงหาคม 65 12,888  
 
 

 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปี 
2,500 บาท) 

 
 
 

 
 

2,500 

25  
27-29 สิงหาคม 65 12,888 25  
28-30 สิงหาคม 65 11,888 25  
03-05 กันยายน 65 12,888 25  
10-12 กันยายน 65 12,888 25  
16-18 กันยายน 65 12,888 25  
23-25 กันยายน 65 12,888 25  
30 กันยายน – 2 ตุลาคม 65 12,888 25  
07-09 ตุลาคม 65 12,888 25  
13-15 ตุลาคม 65 13,888 25  

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:    VZ964 BKK-DAD 07.30-09.10 น. 

RETURN       :     VZ963 DAD-BKK 18.10-19.50 น. 
 

 

 

04.30 น.       พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์ Q สาย
การบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า
ก่อนขึ้นเครื่อง 

07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง โดยสายการบิน VIETJET เที่ยวบินท่ี VZ964 
09.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง 

ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม 
เท่ากับประเทศไทย) นำท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิม 

วัดหลินอึ๋ง (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ของเมืองดานังภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็น
สถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ
ตามความเชื่อของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีรูป
ปั้นปูนขาวเจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล
คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมา

  วันทีห่นึ่ง      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานัง – วัดหลินอึง๋ - นัง่กระเช้าไฟฟา้ขึ้นบา

นาฮิลลห์มู่บ้านฝร่ังเศสและสวนดอกไม ้–  ชมโรงไวน์ Debay Wine Cellar -  สะพานทองค า Golden Bridge  

  อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                     



กราบไหว้บูชาและขอพรแล้วยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมือง
ดานัง 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
  นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำ

ไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 
เมตร เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุด
จอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการ
บันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื ่อวันที่ 9 มี.ค. ปีค.ศ.
2009 ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของ
บานาฮิลล์รีสอร์ท ให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์ใน
แบบพาโนรามา บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวของ
เวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัด
แห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อ
สมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม จึงได้มีการ
สร้างถนนขึ ้นไปบนภู เขา  สร้างที ่พ ัก ส ิ ่ ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื ่อ ใช ้ เป ็นที ่
พักผ่อน เนื ่องจากที ่น ี ่ม ีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศส และ สวนดอกไม้แห่ง
ความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็น
สัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย  ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูป
ออกมาได้สวยงามอย่างมาก ให้ท่านได้เดินทางถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแ มนติก อิสระ
ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย นำท่านนั่งรถรางเพื่อไปชม โรงไวน์ Debay Wine Cellar เป็นห้องเก็บไวน์ที่มีลักษณะ
คล้ายถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมา ตั้งอยู่บนเขาบานาฮิลส์ โดยห้องแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน ให้ท่านได้เดิน
ชมสถานท่ีเก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ชื่นชอบ
การดื่มไวน์ก็สามารถซื้อได้จากที่นี่หรือจะเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากก็ได้  นำท่านชม สะพานทองคำ Golden 
Bridge ตั้งตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮิลล์ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้าง
อุ้มไว้ มีความสวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบา
นาฮิลล์ในวิวพาโนรามา 360 องศาได้อย่างเต็มอิ่ม  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)   
ที่พัก : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 * 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 



 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  
อิสระเดินเล่นชม บานาฮิลล์ พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงสมควรเวลานัดหมาย นำพาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอย
อัน  แวะ ร้าน OTOP  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  
  เดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน Cam Thanh Village หรือหมู่บ้าน

เรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆรอบ หมู่บ้านมีสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำ
ล้อมรอบอาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ให้ท่านสนุกสนาน
ไปกับ กิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 
Village ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม  

นำ ท่านชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน เป็นเมืองที่ยังคงความเป็น
เอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมืองมรดกแห่งวัฒนธรรมไว้
อย่างดีเยี่ยมได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO 
ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของ
ท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์และอาคารต่างๆ
ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี อีก
หนึ่งเสน่ห์ของเมืองนี้ยามค่ำคืนที่นี่จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟ
สวยงาม  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า เมืองดานัง อดีตหมู่บ้าน
ชาวประมง เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลาง มีหาดทรายขาวที่ขึ้น
ชื่อวิวที่สวยงามของภูเขาหินอ่อน รวมถึงงานศิลปะผ้าไหมปักซึ่งมี
เอกลักษณ์อันโดดเด่นที่หาชมได้จากเวียดนามเพียงแห่งเดียว  

     จากนั้นนำท่านสู่ สะพานมังกร Dragon Bridge สร้างขึ้นเป็น
สัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนามสะพานมีความยาว 666 เมตร สร้างข้ามแม่น้ำ HanRiver ช่วยให้การ
เดินทางจากสนามบินนานาชาติดานังไปยังถนนสายหลักๆในเมืองได้ง่ายขึ้นจุดเด่น
สำคัญอยู่ที่มังกรทองตัวยักษ์ท่ีอยู่กลางสะพาน 

      สะพานแห่งความรักดานัง Love  Bridge Da Nang สะพานแห่งความรักดานังที่
นิยมของหนุ่มสาวคู่รักที่จะมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน ประดับตกแต่งด้วยเสารูป
หัวใจและจากสะพานแห่งนี้ทางด้านหลังสามารถมองเห็นวิวของสะพานมังกร  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที5่) 
ท ี ่พ ัก  : Roliva Hotel Danang 4*/  Glamour Danang 4* / Luxtery Danang 4* หร ือ โรงแรมระดับ
ใกล้เคียงกัน  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

  วันที่สอง      บานาฮิลล์ – เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP - หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง – ชมเมอืงมรดกโลกฮอยอัน –  

เมืองดานงั – สะพานมงักร - สะพานแห่งความรัก                                   อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 



 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)  
นำท่านชม หาดทะเล My Khe เป ็นหาดที ่สวยและมี
ชื ่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื ่องจากมีหาดทรายขาว
ทอดยาวและน้ำทะเลใสสวยงามยิ่งนัก ท้องทะเลที่เงียบ
สงบประกอบกับสายลมอ่อนๆ เหมาะแก่การว่ายน้ำเป็น
อย่างยิ่ง ชายหาดนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลกในช่วง
สงครามเวียดนาม เมื่อทหารอเมริกันใช้เป็นพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเรียกหาดนี้ว่า หาดไชน่า (China beach) 
หลังจากสงครามสิ้นสุดลง ชายหาดนี้ก็เป็นท่ีนิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวแวะเก็บภาพความประทับใจที่  
สวนเอเปค APEC PARK   สวนสาธารณะแห่งใหม่ มีพื้นที่กว้างถึง 8 ,668 ตร.ม. ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮัน เปิด
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017  บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน 
สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น้ำฮัน  จุดเด่นของสวนแห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน 
มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์" ตั้งเด่นอยู่ อีกทั้งยังมีพื้นที่ให้ทุกท่านได้นั่งเล่น พักผ่อน และเก็บภาพมากมาย และ
ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และยังมีร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยจากนั้นพาทุกท่านไปศึกษาประวัติศาสตร์ของ
ประเทศดเวียดนามที่ พิพิธภัณฑ์จาม ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) โดย อองรี ปาร์มองติเอร์ 
(Henri Parmentier) นักประวัติศาสตร์ศิลปะจามและหัวหน้าแผนกโบราณคดีของฝรั ่งเศส เก็บรวบรวม
ประติมากรรม ศิลปะวัตถุ จากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ  มารวบรวมไว้ที่เวียดนาม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าชม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)  
นำท่านชม โบสถ์สีชมพู หรือ โบสถ์คริสต์ดานัง 
Danang Cathedral เป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์
ในเวียดนาม สร้างขึ ้นในสมัยที ่ เว ียดนามตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที ่เป็น
สถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิก มีการตกแต่งอย่าง
ประณีตสวยงาม ที่สำคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาส
เทลท้ังหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว ดูละมุนตา จากนั้นนำท่านไปซื้อของฝากที่ ตลาดฮาน Han Market เป็นสถานที่
รวบรวมสินค้า อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม พิเศษ!!! ขนมปังฝรั่งเศส+นมสด ท่านละ1ชิ้น 
บริการแก่ทุกท่านก่อนเดินทางสู่สนามบิน 

 นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย 
18.10 น.   เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET เที่ยวบินท่ี VZ963 
19.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพ 

  วันที่สาม      เมืองดานัง – หาด My Khe – สวนเอเปค - พิพิธภัณฑ์จาม -  โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - ทา่อากาศยาน

นานาชาตดิานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ      อาหารเช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                 



► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. ผู้ท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโค
วิด19 ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
ของหน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร) 

 
►เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน) 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและ
จำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 
 
 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)  
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้(  
2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3.  กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน  
4.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน VIETJET สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัท
ทำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 
8.  ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
9.  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3.  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4.  ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5.  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6.  ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน 

 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัทฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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

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

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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