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CODE: VNFD05 เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์3D 2N BY FD 

เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์ 

3วนั 2คนื BY FD   
น่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้สูย่อดเขาบานาฮลิล ์สวรรคแ์หง่เมอืงดานัง   

เยอืนฮอยอัน เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและน่าอยู ่  

น่ังเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนั 

เมนูพเิศษ สุกีห้มอ้ไฟทะเล / บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิและ กุง้มงักร 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลุมวงเงนิ 10,000 USD  
 

 วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

6 – 8 พ.ค. 65   9,988  

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 25  

 
13 – 15 พ.ค. 65 9,988 1,500 25 

20 – 22 พ.ค. 65 9,988 1,500 25 

27 – 29 พ.ค. 65 10,988 1,500 25 

3 – 5 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 

10 – 12 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 

17 – 19 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 

24 – 26 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD638 DMK – DAD    15:55 – 17:40   

RETURN       :    FD639 DAD – DMK    18:10 – 19:55  
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12:30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 3 สายการบนิ 

AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร 

ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

15:55 น. น าท่านเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่FD638 

17:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม 
น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย)  
เมอืงดานงั เป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัและเป็นเมอืงใหญ่อนัดบั4 
ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคญั  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) พเิศษ !!! สกุีห้มอ้ไฟทะเล 
ทีพ่กั : Sam Grand Danang / Gloden Rose / Fanxipan Hotel 3 * 

หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-

7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  

น าท่านไหวเ้จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) 

เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารใหญ่ของวดัเป็นสถานทีบู่ชาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆตา
มความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยงัมรีูปปั้นปูนขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 
เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้ง 35 
เมตรยนืหนัหลงัใหภ้เูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวดั
แหง่นี้นอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยงัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่ว
ทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง 

  น าท่าน น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ด า่ไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร 

กระเชา้บานา-ฮลีลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก 

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั 
                                                                                                                                                อาหาร เย็น      
 

วนัทีส่อง         วดัหลนิอึง๋ – บานาฮลิล ์– Gloden Bridge - บานาฮลีล ์แฟนตาซ ีปารค์ – 
หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั - โรงเก็บไวน ์– เมอืงดานงั - รา้น OTOP – สะพานมงักร       
อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      
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ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วนัที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 

ขึน้ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ 

และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์

เป็นรสีอรท์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยูท่างตะวนัตกของดานัง 

ซึง่การท่องเที่ยวของเวยีดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิลค์อื ดาลัดแหง่เมอืงดานัง 

ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเมือ่สมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา 

สรา้งที่พัก ส ิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน เนื่องจากที่นี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 

อุณหภูมเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านัน้ บรเิวณลานกวา้งเมือ่ท่านเดนิทางขึน้มาถงึ 

บานาฮลิส ์แหง่นี้ท่านจะไดพ้บกับลกูโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดกูาล 

หรือเมือ่มเีทศกาลต่างๆ จากนัน้ น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE 

แหลง่ท่องเทีย่วใหมล่า่สดุซึง่อยูบ่นเขาบานา ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้

ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั สวยงามเป็นอกีจดุท่องเทีย่วนงึทีไ่ดร้บัความนยิมเป็นอยา่งมาก 

ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ในววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ยา่งเต็มอิม่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที3่) พเิศษ !!! บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ
  จากนัน้ อสิระเลน่สวนสนุกขนาดใหญ ่บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ เป็นสวนสนุกทัง้ในร่ม และ 

กลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่่ามกลางหมอก 

มโีซนสวนสนุกหลายโซน เชน่ ถ ้าไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 4D, 5D เครือ่งเลน่ตา่งๆ ทัง้หวาดเสยีว 

และระทกึขวญั นอกจากนี้ยงัมโีซนอาหารอยา่งครบครันอกีดว้ย***รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนกุ ยกเวน้ 

บา้นผสีงิ หุน่ข ีผ้ ึง้ ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ*** น าท่าน น ัง่รถรางเพือ่ไปชม โรงเก็บไวน ์

เป็นหอ้งเก็บไวนท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบานาฮลิส ์

โดยหอ้งแหง่นี้จะถูกจดัออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้่านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน ์

ภายในจะถูกจดัตกแตง่เป็นรูปแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ หมายเหต ุ: 

ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็สามารถซือ้ไดห้รอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้หลงัจากนัน้ น าท่านชม 

หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รัง่เศส 

ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย 

ทีไ่มว่า่ท่านจะอยูม่มุไหนของสวนกส็ามารถถ่ายรูปออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก 

ใหท้่านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั  

  จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงดานงั ใหท้่านซือ้ของฝากที ่รา้น OTOP เป็นสถานทีร่วบรวมสนิคา้ 

อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทุกสิง่ 

  น าท่านสู ่สะพานมงักร สรา้งขึน้เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ 

และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม สะพานยาว 666 เมตร มคีวามกวา้งของผวิจราจรรวม 6 เลน  

เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่ขา้มแมน่ ้าฮนั นับเป็นการสรา้งสะพานทีใ่ชส้ถาปัตยกรรมบวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่

โดยใชแ้รงบันดาลใจจากต านานมงักรของเวยีดนามทีส่บืทอดกนัมานับ 1,000 ปี  

ความน่าสนใจของสะพานมงักร  ทุกวนัหยดุสดุสปัดาห ์ตัง้แตเ่วลาพลบค า่ 

จะมกีารเปิดไฟประดบับนสะพานมงักรซึง่ประกอบดว้ยไฟ LED กวา่ 1,000 ดวงอยา่งสวยงาม  

มกีารแสดงมงักรพน่ไฟทีส่วยงาม  ปัจจบุันสะพานมงักรกลายเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าค ญของเมอืงดานัง 

และกลายเป็นศนูยก์ลางการท่องเทีย่วแหง่ใหมข่องเวยีดนาม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) พเิศษ!!! กุง้มงักร 

ทีพ่กั : Sam Grand Danang / Gloden Rose / Fanxipan Hotel 3 * 

หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั (ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-

7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

  เดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั   เดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน 
สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water 
Coconut Village 
หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า 
ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพั่กอาศยัของเหลา่ทหาร 
อาชพีหลกัของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง 
ระหวา่งการลอ่งเรอืท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 
ใหท้่านซือ้ของฝากที ่รา้น OTOP เป็นสถานทีร่วบรวมสนิคา้ 
อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม 
มใีหเ้ลอืกครบทุกสิง่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มื้อที6่) พเิศษ!!! 

เฝอเวยีดนาม 

จากนัน้น าท่านชม เมอืงโบราณฮอยอนั 

เป็นเมอืงทีย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมอืงมรดกแหง่วฒันธรรมไวอ้ยา่งดเียีย่ม 
ไดร้ับขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 
เนื่องดว้ยเป็นตวัอยา่งของเมอืงท่าคา้ขายในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 
เดนิทางตอ่ไปยงั หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น 
ซึง่เป็นหมูบ่า้นแหง่หนึง่อยูใ่นตวัเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลกัหนิออ่น 
หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรอืซือ้งานแกะสลกัเหลา่นี้ เพือ่เอากลบัไปเป็นของฝาก 
หรอืซือ้กลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

  ระหวา่งทาง แจกขนมปงั ปั่นหมีข่นมปงั ประจ าชาตเิวยีดนาม  
บา่ย  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม 

เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

18:10 น.  เดนิทางกลบัประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD639 

19:55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 31/3/2565 

***************************** 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร 

หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยทางผูจ้ดัจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้่านท่องเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

วนัทีส่าม        เมอืงฮอยอนั – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – รา้น OTOP – เมอืงโบราณฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – 
ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื 

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) น ามาใชใ้นการเชค็อนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ 

เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ทีย่งัไมฉี่ดวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวคัซนีครบ 

หรอื มผีลตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK 

ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (นับตัง้แตว่นัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวนัเดนิทาง) 

►ผูเ้ดนิทางประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส อยา่งนอ้ย 14 วนั และไมเ่กนิ 12 เดอืนกอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15 

กอ่นเดนิทางเขา้► ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด-19 ดงันี ้ 

 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

 Janssen 1 เข็ม 

 ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวคัซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรยีมเอกสารInternational Vaccinated Certificateทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ  

    (ขอจากแอปหมอพรอ้ม) 

4. หลกัฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมทีจ่องตอ้งเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรอื OQ  

    ซึง่รวมคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR คา่รถไปรับจากสนามบนิมายงัโรงแรม และคา่ชดุตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ย  

    ตนเองแบบ ATK (สามารถจองผ่านบรษัิททัวรห์รอืท่านสามารถจองเองได)้  

5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK  

   ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวคัซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วนักอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรบัชาวตา่งชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตวัรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่

1 

3. รอการอนุมตัเิอกสารรบัรองการฉีดวคัซนี 

4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดร้บั “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 
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1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยงัคงตอ้งกกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตวั  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนัเดนิทางไป-

กลบัและจ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) 

**กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** 

กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  

(ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-

กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วนัทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง 

(มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ 

บรษัิทขอจดัทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรัม ถือขึน้เครื่องได ้7 กโิลกรัม 

แ ล ะ ค่ า ป ร ะ กั น วิ น า ศ ภั ย เ ค รื่ อ ง บิ น ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง แ ต่ ล ะ ส า ย ก า ร บิ น ที่ มี ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ 

และกรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ (ราคาต่อขา/ตอ่ท่าน) 

แจง้อยา่งชา้ 10 วนักอ่นเดนิทาง 

-20 กโิลกรัม 700 บาท     -25 กโิลกรัม 880 บาท 

-30 กโิลกรัม 1,460 บาท   -40 กโิลกรัม 2,140 บาท 
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7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 

หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง 

และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษาเท่านัน้ 

(เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้

กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  

ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว 

ทีบ่งัคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้นี้ 

ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 

ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายารคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น 

8. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง 

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ 

และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ 

หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
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11. ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 

ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 

อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื 

การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ 

ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษาเท่านัน้ 

(เขา้รับรักษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้

กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ 

เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคบั ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคบัใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัตเิหตใุนการเดนิทางเท่านัน้ แตท่ัง้นี้ 

ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 

ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้  

14. ผูจ้ดัจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-

ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 

อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื 

การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


