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VNFD03 เวยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์4วนั 3คนื 
สดุพเิศษ!!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮลิล ์1 คนื ทานบฟุเฟ่ตน์านาชาต,ิกุง้มงักร,เฝอเวยีดนาม 

แถมฟร ี!!! ของทีร่ะลกึเสือ้ยดืเวยีดนาม 

เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIR น้ําหนักสมัภาระโหลด 20 กโิลกรัม/ถอืขึน้เครือ่ง Carry on 7 กโิลกรัม 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 10,000 USD  

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก  พักเดีย่ว/เดนิทาง 

ทา่นเดยีว เพิม่ (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

6-9 พฤษภาคม 65 13,888  

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

 

 

 

 

4,500 

20  

27-30 พฤษภาคม 65 13,888 25  

29 พฤษภาคม-1มถินุายน 65 12,888 25  

3-6 มถินุายน 65 14,888 25  

10-13 มถินุายน 65 13,888 25  

24-27 มถินุายน 65 13,888 25  

1-4 กรกฎาคม 65 13,888 25  

10-13 กรกฎาคม 65 12,888 25  

24-27 กรกฎาคม 65 12,888 25  

31 กรกฎาคม -3สงิหาคม 65 12,888 25  

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:  VZ960 BKK-DAD 10:50-12:30  

RETURN       :  VZ961 DAD-BKK 13:15-14:55  
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07:30 น.      พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G 

สายการบนิ  VIETJET AIR โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก

กระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

10:50 น. นําทา่นออกเดนิทา งสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ ดานงั ประเทศเวยีดนาม  โดย สายการบนิ VIETJET AIR 

เทีย่วบนิที ่VZ960  

12:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาติ ดานงั ประเทศเวยีดนาม  นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่) เมนเูฝอเวยีดนาม 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเว้ เมอืงมรดกโลกเป็นเมอืงหลักของจังหวัดเถือ่เทยีน แวะ รา้นOTOP ใหท้า่นเลอืก

ซือ้สนิคา้ประจําเมอืง นําทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่เป็นศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน จดุทีโ่ดดเดน่ของวัดคอื 

เจดยีท์ีไ่ดรั้บอทิธพิลสถาปัตยกรรมจากจนีผสมผสานกบัความเชือ่ของพทุธศาสนามหายานอยา่งลงตัว  มี

ลักษณะเป็นเจดยีท์รงเกง๋  8 เหลีย่ม  สงูทัง้หมด  7 ชัน้ แตล่ะชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพตา่งๆของ

พระพทุธเจา้ ทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นทีต่ัง้ของศลิาจารกึและระฆงัสํารดิขนาดใหญย่กัษ์มน้ํีาหนักถงึ 2 ,000 

กโิลกรัม นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดดองบา ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าหอม รอบนอก

จะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใชท้ั่วไป ใหท้กุ

ทา่นอสิระเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่  (มือ้ที่ 2) นําทา่น ลอ่งเรอืมงักร  แม่

น า้หอม โดยเรอืมงักร (สตัวซ์ ึง่เป็นสญัลักษณ์ของจักรพรรดิ)จะเป็นเรอื

ขนาดใหญ ่มหีัวเรอืเป็นมงักร  2หัว ระหวา่งลอ่งเรอืมงักร ทา่นจะไดช้ม

ศลิปะการแสดง มศีลิปินนักรอ้ง นักดนตรี ทีม่าฟ้อนรําและบรรเลงเพลง

พืน้บา้นใหฟั้งกนัสดๆ  ซึง่ในอดตีการฟ้อนรําและการบรรเลงเพลง

พืน้บา้นนี้  เป็นการเลน่ถวายใหก้บัจักรพรรดเิทา่นัน้ (ใชเ้วลาลอ่งเรอื

โดยประมาณ 45-60 นาท)ี 

ทีพ่กั: Midtown Hotel Hue,Thanh Lich Boutique Royal Hue 4*หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย  (Dai Noi) สรา้งตามความเชือ่

แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกู ้

กงหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่  ประเทศจนี และ

การกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวังทัง้หมด  

พระราชวังไดโนยมลีักษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ยคน้ํูา

ขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น และพระราชวังแหง่นีใ้ชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ์

ในราชวงศเ์หงยีนมาทกุพระองค ์ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก มี

สถาปัตยกรรมทีส่วยงามอลังการ  นําทา่น เดนิทางสู่ เมอืงดานงั  เป็น

เมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญและเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ4 ของประเทศเวยีดนาม 

เมอืงนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญ  

แวะรา้นOTOP ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ประจําเมอืง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)  

บา่ย นําทา่น น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ดํา่ไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร เป็นกระเชา้ลอย

ฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบนัทกึจากกนิเนสบุค๊เมือ่วันที ่9 ม.ีค. ปีค.ศ.

2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ ใหท้า่นชืน่ชมววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามา บานา

ฮลิลเ์ป็นรสีอรท์และสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจ  การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อืดาลัดแหง่

เมอืงดานัง ถกูคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา 

สรา้งทีพั่ก สิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผอ่น เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 

อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีส เมือ่ทา่นเดนิทางมาถงึ บานาฮลิ ล ์แหง่นี้ทา่นจะไดพ้บกบั

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– รา้น OTOP – วดัเทยีนมู ่–  
                      ตลาดดองบา - ลอ่งเรอืมงักร แมน่ า้หอม     อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     

วนัทีส่อง        เว ้- พระราชวงัไดโนย - เมอืงดานงั - รา้นOTOP - บานาฮลิล ์- บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ – หมูบ่า้นฝร ัง่เศส 

                    – ชมโรงไวนD์ebay Wine Cellar -  สะพานทอง Golden Bridge                    อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                 
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ลกูโลกขนาดใหญท่ีต่กแตง่ดว้ยดอกไมต้า่งๆตามฤดกูาล หรอืเมือ่มเีทศกาลตา่งๆ  อสิระใหท้า่นเลน่สวนสนุก

ขนาดใหญ ่บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  เป็นสวนสนุกทัง้ในรม่ และกลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืน

เทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางหมอก มโีซนสวนสนุกหลายโซน เชน่ ถ้ําไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 

4D, 5D เครือ่งเลน่ตา่งๆ ทัง้หวาดเสยีว และระทกึขวัญ นอกจากนี้ยังมโีซนอาหารอยา่งครบครันดว้ย *รวมคา่เครือ่ง

เลน่บนสวนสนุก ยกเวน้บา้นผสีงิ,หุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่มร่วม* หลังจากนัน้ นําทา่นชม หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่

ความรัก หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่น

อยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหนของสวนก็สามารถถา่ยรปูออกมาได ้

สวยงามอยา่งมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถา่ยรปูไดต้าม

อธัยาศัย นําทา่นน ัง่รถรางเพือ่ไปชม โรงไวน์ Debay Wine Cellar เป็นหอ้งเก็บไวนท์ีม่ลีักษณะคลา้ยถ้ําทีถ่กู

สรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบานาฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นี้จะถกูจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชมสถานที่

เก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์  หมายเหต ุ: สําหรับทา่นทีช่ืน่ชอบการดืม่

ไวนก็์สามารถซือ้ไดจ้ากทีน่ี่หรอืจะเลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝากก็ได  ้นําทา่นชม สะพานทอง  Golden Bridge ตัง้

ตระหงา่นเหนือหบุเขาบานาฮลิล ์ แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุ เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ มี

ความสวยงามเป็นอกีจดุทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบานาฮลิลใ์นววิ

พาโนรามา 360 องศาไดอ้ยา่งเต็มอิม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  พเิศษ!!! บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

หอ้งพักบนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งสําหรับ 3 ทา่น กรณีทีเ่ดนิทาง  3 ทา่น ตอ้งจา่ย คา่พักเดีย่ว  เพิม่ 2,000 บาท หรอื

สามารถพักรวม 3 ทา่น เป็นแบบเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ  700 บาท / ทา่น ** (เฉพาะโรงแรมบน

บานาฮลิลเ์ทา่นัน้) 

   

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั แวะรา้นOTOP ใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ประจําเมอืง  เดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน  

Cam Thanh Village หรอื

หมูบ่า้นเรอืกระดง้ เป็นหมู่บา้น

เล็กๆ รอบหมูบ่า้นมี สวน

มะพรา้ว และมแีมน้ํ่าลอ้มรอบ  

อาชพีหลักของคนทีน่ีค่อื

อาชพีประมง  ใหท้า่น

สนกุสนานไปกบั กจิกรรม!!

น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh 

Water Coconut Village ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอนั

สวยงาม นําทา่นชม เมอืงโบราณฮอยอนั  เมอืงมรดกโลกอนัล้ําคา่ที่

ยงัคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไวอ้ยา่งดเียีย่ม ไดรั้บขึน้ทะเบยีน

เป็นมรดกโลกจากองคก์าร  UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนือ่งดว้ยเป็น

ตัวอยา่งของเมอืงทา่คา้ขายในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีม่กีาร

ผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของตา่งชาตไิวไ้ด ้

วนัทีส่าม         บานาฮลิล ์- เมอืงฮอยอนั - รา้น OTOP - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น ัง่เรอืกระดง้ – ชมเมอืงโบราณฮอยอนั –  
               สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั                    อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น      
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อยา่งมเีอกลักษณ์และอาคารตา่งๆภายในเมอืงไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยูใ่นสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที7่) นําทา่นสู ่สะพานมงักร Dragon Bridge สรา้งขึน้เป็นสญัลักษณ์ของ

การฟ้ืนคนืประเทศ และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศเวยีดนาม สะพาน มคีวามยาว 666 เมตร สรา้งขา้มแมน้ํ่า  Han 

River ชว่ยใหก้ารเดนิทางจากสนามบนินานาชาตดิานังไปยังถนนสายหลักๆในเมอืงไดง้า่ยขึน้  จดุเดน่สําคัญอยูท่ี่

มังกรทองตัวยักษ์ทีอ่ยูก่ลางสะพาน ทา่นสามารถแวะไปถา่ยรปูกบั สะพานแหง่ความรกั  สะพานทีถ่กูตกแตง่ดว้ย

เสารปูหัวใจทอดยาวลงสูแ่มน้ํ่าฮาน 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที8่) กุง้มงักร 

ทีพ่กั : Paracel Danang, Parze ocean Danang 4 *หรอืเทยีบเทา่ 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที9่) 

นําทา่นไหวเ้จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานัง

ภายในวหิารใหญข่องวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่

ของชาวบา้น นอกจากนี้ยังมรีปูปัน้ปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่

บนฐานดอกบวัยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมง

ทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วัดแหง่นี้นอกจากเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบ

ไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีหนึง่จดุชมววิที่

สวยงามของเมอืงดานั ง นําทา่นชม  โบสถส์ชีมพู  หรอืโบสถค์รสิตด์านัง  (Danang 

Cathedral) เป็นจดุเริม่ตน้ของศาสนาครสิตใ์นเวยีดนาม  สรา้งขึน้ในสมัยทีเ่วยีดนามตก

เป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส  เป็นโบสถข์นาดใหญท่ีเ่ป็นสถาปัตยกรรมในสไตลโ์กธกิ  มี

การตกแตง่อยา่งประณีตสวยงาม ทีสํ่าคัญคอืเป็นโบสตส์ชีมพพูาสเทลทัง้หลัง  ตัดขอบ

ดว้ยสขีาว  ดลูะมนุตา กอ่นกลับแวะใหท้า่นซือ้ของฝากที่  ตลาดฮาน  (Han Market) 

เป็นสถานทีร่วบรวมสนิคา้ อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม ระหวา่ง

ทาง แจกขนมปงั  ปั่นหมีข่นมปงัประจ าชาตเิวยีดนาม  นําทา่นเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาติ ดานงั 

ประเทศเวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

13:15 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ VIETJET AIR เทีย่วบนิที ่VZ961 

14:55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร 

หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์อง

ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificateทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ  (ขอจากแอปหมอ

พรอ้ม) 

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

ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทดําเนนิการให)้ 

สําหรับชาวตา่งชาตจิะตอ้งประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 10,000  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง ประมาณ 

10 วัน 

วนัทีส่ ี ่        วดัหลนิอ ึง๋ - โบสถส์ชีมพ ู- ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
                  อาหาร เชา้  
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- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ  กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และ เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ  International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ  15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นที่

เหลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จํานวนหน ้าหนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชําระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษัิทดําเนนิการให ้กรณียกเลกิทัง้หมดหรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปตอ้ง

เดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

** หอ้งพักบนบานาฮลิล์ ไมม่หีอ้งสําหรับ  3 ทา่น กรณีทีเ่ดนิทาง  3 ทา่น ตอ้งจา่ย คา่พักเดีย่ว  เพิม่ 2,000 บาท 

หรอืสามารถพักรวม 3 ทา่น เป็นแบบเตยีง 2 ชัน้ 2 เตยีง มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 700 บาท /ทา่น ** 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น้ําหนักกระเป๋าสายการบนิ Viet JET AIR สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม 

และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้ง

เสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ กรณีตอ้งการซือ้เพิม่  (ราคาตอ่ขา /ตอ่ทา่น ) แจง้อยา่งชา้ 10 วันกอ่น

เดนิทาง 

-15 กโิลกรัม 550 บาท   -20 กโิลกรัม 650 บาท 

-25 กโิลกรัม 810บาท   -30 กโิลกรัม 1,000 บาท  

-35 กโิลกรัม 1,180บาท   -40 กโิลกรัม 1,350บาท    

7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  

มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่น

ตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
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8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและน้ําใจจากทา่น 

8. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง  หรอื ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการ

เดนิทางและมใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ  

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้

และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ  แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม  

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ  จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง ชา้10วันกอ่นการเดนิทาง  

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

 


