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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-ดานัง-สะพานมังกร-คารฟ์ดราก้อน-สะพานแหง่ความรัก                                         
 ตลาดกลางคนืดานัง 

12.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอรส์ายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร ์(VZ) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
15.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ 

VZ962 (15.50-17.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัว

เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าส าคญัของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมืองดานังมี
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวัติศาสตร ์หาดทรายขาวที่ขึน้ชื่อ วิวที่สวยงาม
ของภเูขาหินอ่อน รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ที่ท าใหน้กัท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนน า
ท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่งใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่
เมืองดานังไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง ตอ้งแวะชม

ความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์น
ต านานที่พ่นน า้จากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรบัแขกบา้นแขก
เมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีม้ีความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดบั
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ตน เพื่อที่เมื่อเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพาน
แห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกัที่จะมาซือ้กุญแจคลอ้งใส่
สะพาน ริมแม่น า้หาน ซึ่งมีความกวา้งใกลเ้คียงกับแม่น า้เจา้พระยา ประดับตกแต่งดว้ยเสารูป
หวัใจ และจากสะพานแห่งนีท้างดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Magnolia Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 
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 2 วัดหลินอ๋ึง-หมู่บ้านกั๊มทาน น่ังเรือกระด้ง-หมู่บ้านหนิอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตั้งอยู่แหลม
เซินจร่า สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีรวบรวมความเชื่อ ความศรทัธาของธาตุทั้งหา้และจิตใจของผู้คน 
ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ  ตามความเชื่อ 
นอกจากนีย้งัมีรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม ซึ่งมีความสงูถึง 67 เมตรสงูที่สดุในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐาน
ดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ้มครอง
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ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาด
ใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพร
แลว้ ยงัเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมองวิว เมืองดานังได้
สวยงามมากระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดงัไปทั่วโลกในงาน

ฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยกน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) 
สนุกสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้ว
ริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนที่นี่คือ อาชีพ
ประมง ระหว่างการลอ่งเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง 
ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 
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น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รบั
การขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ซึ่งมนตเ์สน่หอ์ยู่ที่บา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มี
หลงัคาทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ  า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและ
การแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัด
กวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอ ูใหค้วามเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขาย

เป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตร์

วัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพานญ่ีปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์อง
เมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสรา้งเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกัน และ บา้น
โบราณ อายยุาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยงัคงเหลืออยู่ของชาว
จีนเขา้เมื่อศตวรรษท่ี17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมือง
โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสญัลกัษณ ์เมืองฮอยอัน เสือ้ปัก 
กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) จากนัน้น า
ท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที ่Magnolia Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 
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 3 พพิธิภัณฑจ์าม-โบสถสี์ชมพู-น่ังกระเช้าขึน้บานาฮิลล-์หมู่บ้านฝร่ังเศส-สวนสนุกบานาฮิลล ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมพิพิธภัณฑป์ระติมากรรมจามดานงัที่ถูกก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปีค.ศ.
๑๙๑๕ โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บรกัษาและแสดงวตัถุสิ่งของเก่ียวกบัราชอาณาจกัรจาม
ที่คน้พบตามพระปรางคแ์ละก าแพงของชาวจามที่พิพิธภณัฑจ์ัดแสดงสิ่งประติมากรรมเก่ียวกับ
เทพฯหลายองคไ์ม่ว่าจะเป็นพระศิวะและพระพรหม พระปรางคห์มีเซินที่แกะสลกัอย่างประณีต
สวยงาม สตัวศ์กัดิ์สิทธิ์ และภาพชีวิตประจ าวนัของชาวจามลว้นไดร้บัการแกะสลกัอย่างประณีต
ที่ผู ้เข้าชมสามารถสัมผัสได้แม้ผ่านกาลเวลามาหลายรอ้ยปีจากนั้นชมโบสถ์คริสต์สีชมพู
(Danang Cathedral)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง ความพิเศษของที่นี่ก็คือตัวอาคารโบสถ์เป็น
สถาปัตยกรรมแบบโกธิค ทาสีชมพอู่อนทัง้หลงั ท าใหเ้ป็นที่สนใจของคนที่ผ่านไปมาโบสถค์รสิตส์ี 
ชมพ ูเมืองดานงั โบสถแ์ห่งนีส้รา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และเป็นโบสถแ์ห่งเดียว
ในเมืองดานงั ท าใหท้ี่นี่เป็นศนูยร์วมหลกัของชาวครสิตใ์นเมือง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากบักระเชา้ไฟฟ้า ที่ยาวที่สดุแบบไม่
หยดุแวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทกุท่านจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกบางๆ และ
อากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสมัผสักบักระเชา้ที่เรานั่งอยู่ จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสั 
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หมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ที่การก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศส
ในศตวรรษที่ 19 บานาฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนที่จะถูกทิง้ร ้างและได้รับการปรับโฉมให้กลับมาสวยงามและมี
ชีวิตชีวาอีกครัง้ น าท่านพบกบัวิลล่าสวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ สวน
สนุกในร่มขนาดใหญ่ที่เรียกไดว้่าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวน
สนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้
โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ทีไ่ม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่
ในประสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นุกกบัเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผู้ให
ไม่ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นตน้ 
หรือท่านเดินเลน่ถ่ายรูปไดท้กุมมุสวยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 

พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 
กรณีลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮิลลไ์ม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  

***หมายเหตุ ส าหรับห้องพักบนบานาฮิลลห์้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
-ห้อง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพ่ิม 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮิลล ์1คืน เพ่ิม 2,000 บาทต่อท่าน 
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 4 สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์ก็บไวน-์ดานัง-ตลาดฮาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้บัจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตที่สดุในตอนนี ้
ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูที่มองเห็นจดุต่างๆ บนภเูขา หากเป็นช่วงเชา้มี

หมอกบางๆก็ เป็นภาพที่สวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวน
สวยสไตลฝ์รั่งเศส ที่มีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดชื่นสดุบนเขาสงู รวมไป
ถึงมี โรงไวน ์Debay Wine Cellar ที่มีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ้่มไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม น าท่าน
ลงกระเชา้เดินทางต่อสู่ตวัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ 
ภาพผา้ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ า
ชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้น น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยาน
เมืองดานงั เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ไดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส 
หรือเรียกอกีชือ่ว่า "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ963 (18.10-

19.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 
19.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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กำหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่ เดก็ พกัเดีย่ว 
พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 27-30 ตุลาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศุกร์-จันทร์ 28-31 ตุลาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
เสาร์-อังคาร 29 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 
ศุกร์-จันทร์ 04-07 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหัสบดี-อาทิตย์ 17-20 พฤศจิกายน 65 14,999..- 14,999.- 4,000.- 
ศุกร์-จันทร์ 25-28 พฤศจิกายน 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
ศุกร์-จันทร์ 02-05 ธันวาคม 65 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร์-อังคาร 10-13 ธันวาคม 65 15,999.- 15,999.- 4,000.- 
อาทิตย์-พุธ 11-14 ธันวาคม 65 13,999..- 13,999.- 4,000.- 
ศุกร์-จันทร์ 16-19 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร์-อังคาร 17-20 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 22-25 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศุกร์-จันทร์ 30 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 19,999.- 19,999- 4,000.- 
พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 12-15 มกราคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศุกร์-จันทร์ 13-16 มกราคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
ศุกร์-จันทร์ 03-06 กุมภาพันธ์ 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร์-อังคาร 04-07 กุมภาพันธ์ 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 09-12 กุมภาพันธ์ 66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

เสาร์-อังคาร 11-14 กุมภาพันธ์ 66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 16-19 กุมภาพันธ์ 66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 
พฤหัสบดี-อาทิตย์ 23-26 กุมภาพันธ์ 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศุกร์-จันทร์ 24-27 กุมภาพันธ์ 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
เสาร์-อังคาร 25-28 กุมภาพันธ์ 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
ศุกร์-จันทร์ 03-06 มีนาคม 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร์-อังคาร 04-07 มีนาคม 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 
พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 09-12 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศุกร์-จันทร์ 10-13 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
เสาร์-อังคาร 11-14 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทิตย์ 16-19 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
ศุกร์-จันทร์ 17-20 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร์-อังคาร 18-21 มีนาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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เงือ่นไขการให้บรกิาร 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร์  
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุทั้งหมดอย่าง
ละเอียดทุกข้อ เพื่อ ประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เมื่อท่านจองทัวร์ และ
ชำระเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุที่บริษัทฯแจ้งไว้ข้างต้นแล้ว  
**ราคานี้เป็นราคาทัวร์ตั้งแต่ แต่ 20 ท่านขึ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
**สำหรับท่านทีพ่ักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อตัรานีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  
2.  ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  
5.  ค่าเข้าชมสถานท่ีทุกแห่งที่ระบุตามรายการ   
6.  ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรม์ฯ  

7.     ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
             กรมธรรม์) 
8.     น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่าน้ำหนักกระเป๋า (นำ้หนัก 20 กิโลกรมั)  

อตัรานีไ้มร่วม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง,แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย  
2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 
5.  ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด  
6. ค่าทิปไกดท์้องถิ่นและคนขับรถ (1,000บาท) ตลอดการเดินทาง 

การจองและการชำระ 
1. ชำระเงนิมดัจำทา่นละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่าน้ัน ส่วนท่ีเหลือชำระ 30 วัน

ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง 
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการสำรองที่นั่งภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
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เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  
- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปใีหม ่เปน็60วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจำ 100% (หกัคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิคา่มดัจำตั๋วเครือ่งบิน/คา่มัดจำโรงแรมเปน็ต้น)  
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจำ 50% (หกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิคา่มดัจำตัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจำโรงแรมเปน็ตน้) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์ 
-ผูเ้ดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีห่ักค่าใช้จ่าย100%  

หมายเหตสุำคญัเพิม่เติม  
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิการล่าช้าของสาย

การบิน,การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

2. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน , 
การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ,ปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, 
โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทัง้นี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และ
ความปลอดภัย ของทุกท่านเป็นสำคัญ  

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ 
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รับผิดชอบทุกกรณี  

4.  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้  
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ 
เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ 
เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ตั้งครรภ์,เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ,ผู้ที่นั่งวิลแชร์หรือ 
บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกันเป็นรายกรณี  

6. ราคาทวัร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบาง รายการ
หรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัท จึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวมเป็นสำคัญ 
ตั๋วเครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน 
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุ
ใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแล้วแต่
สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดินทางต้องเป็น 
ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ทีไ่ด้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็น
ผู้กำหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยัน
จากทางสายการบิน  
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5. การจัดที่นั ่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพือ่ขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ 
ออกเดนิทางได้แน่นอนมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9.  น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน 

จะต้องเป็นผูเ้สียค่าปรับนั้นเอง 
10.  ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  

โรงแรมทีพ่กั 
1. บริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณีที่บริษัทไม่ได้ โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯจะใช้ใน ระดับ

มาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แลว้ (ยกเวน้ โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน)  
2. สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว  
3. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง

คู่(Twin/Double)และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น  
4. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางครั้ง

ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม  
5. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็น

ห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย  

6. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะมี 
ในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ัน  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำสัมภาระของ
ท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

สำหรบัผูเ้ดินทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่อ้งขอวซีา่ 
ประเทศเวียดนาม อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 30 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KVN120412-VZ ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮลิล ์4วัน3คนื(พักบานาฮลิล)์ 

 

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