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IVNFD03 เวยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั พกับานาฮลิล ์4วนั 3คนื 
สุดพเิศษ!!! พักโรงแรม Mercure Bana Hills บนบานาฮลิล์ 1 คืน ทานบุฟเฟ่ต์นานาชาต,ิกุง้มังกร,เฝอเวียดนาม 

แถมฟร ี!!! ของที�ระลกึเสื8อยดืเวยีดนาม 
เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIR นํ0าหนักสัมภาระโหลด 20 กโิลกรัม/ถือขึ0นเครื;อง Carry on 7 กโิลกรัม 

รวมประกัน COVID-19 ครอบคลุมวงเงนิ 10,000 USD  
วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 

(บาท) 
ราคาเด็ก  พักเดี;ยว/เดนิทาง 

ท่านเดียว เพิ;ม (บาท) 
ที;นั;ง หมายเหต ุ

6-9 พฤษภาคม 65 13,888  
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 

 
 
 
 

4,500 

20  

27-30 พฤษภาคม 65 13,888 25  

29 พฤษภาคม-1มถุินายน 65 12,888 25  

3-6 มถุินายน 65 14,888 25  

10-13 มถุินายน 65 13,888 25  

24-27 มถุินายน 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

07:30 น.      พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกช ั8น 4 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์G 
สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจา้หนา้ที;บริษัทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร ติดแท็ก
กระเป๋าก่อนขึ0นเครื;อง 

 
 
 
 
 
 
10:50 น. นําท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน VIETJET AIR 

เที�ยวบนิที� VZ960  
12:30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ประเทศเวยีดนาม นําท่านผ่านพธีิตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

(เวลาทอ้งถิ;นที;เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) 
เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื8อที�1) เมนูเฝอเวยีดนาม 

นําท่านเดนิทางสู่ เมืองเว ้เมืองมรดกโลกเป็นเมืองหลักของจังหวัดเถื;อเทียน แวะร้านOTOP ใหท้่านเลือก
ซื0อสนิคา้ประจําเมือง นําท่านสู่ วดัเทยีนมู่ เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน จุดที;โดดเด่นของวัดคือ 
เจดีย์ที;ไดรั้บอิทธพิลสถาปัตยกรรมจากจีนผสมผสานกับความเชื;อของพุทธศาสนามหายานอย่างลงตัว มี
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี;ยม สูงทั 0งหมด 7 ชั 0น แต่ละชั 0นนั0นจะเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆของ
พระพุทธเจา้ ทางฝั;งซา้ยและขวาเป็นที;ตั 0งของศลิาจารกึและระฆังสํารดิขนาดใหญ่ยักษ์มีนํ0าหนักถึง 2,000 
กโิลกรัม นําท่านชอ้ปปิ0ง ตลาดดองบา ตั0งอยู่รมิฝั;งแม่นํ0าหอม รอบนอก
จะเป็นสินคา้ของที;ระลึกเป็นส่วนมาก ดา้นในเป็นของใชท้ั;วไป ใหทุ้ก
ท่านอสิระเลือกซื0อตามอัธยาศัย  

คํ�า  � ร ับประทานอาหารคํ�า  (มื8อที�2) นําท่าน ล่องเรือม ังกร แม่
นํ 8าหอม โดยเรือมังกร (สัตว์ซึ;งเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรด)ิจะเป็นเรือ
ขนาดใหญ่ มีหัวเรือเป็นมังกร 2หัว ระหว่างล่องเรือมังกร ท่านจะไดช้ม
ศลิปะการแสดง มีศลิปินนักรอ้ง นักดนตรี ที;มาฟ้อนรําและบรรเลงเพลง
พื0นบา้นใหฟั้งกันสดๆ ซึ;งในอดีตการฟ้อนรําและการบรรเลงเพลง
พื0นบา้นนี0 เป็นการเล่นถวายใหกั้บจักรพรรดิเท่านั0น (ใชเ้วลาล่องเรือ
โดยประมาณ 45-60 นาที) 
ที�พกั: Midtown Hotel Hue,Thanh Lich Boutique Royal Hue 4*หรอืเทยีบเท่า 
(ชื;อโรงแรมที;ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 

 

 
 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื8อที�3) 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัไดโนย (Dai Noi) สรา้งตามความเชื;อแบบ
จีน โดยสถาปนิกชาวฝรั;งเศส ซึ;งจําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรือ
พระราชวังตอ้งหา้มที;ย ิ;งใหญ่ของกรุงปักกิ;ง ประเทศจีน และการก่อสรา้ง
พระตําหนักต่างๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวังทั 0งหมด พระราชวังไดโนยมี
ลักษณะเป็นรูปสี;เหลี;ยมจัตุรัส ลอ้มรอบดว้ยคูนํ0าขนาดใหญ่ทั0งสี;ดา้นและ

วนัที�หนึ�ง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงเว ้– รา้น OTOP – วดัเทยีนมู่ –  
                      ตลาดดองบา - ล่องเรือมงักร แม่นํ8าหอม    � อาหาร เที�ยง,เย็น                                                                            

วนัที�สอง        เว้ - พระราชวงัไดโนย - เมืองดานงั - รา้นOTOP - บานาฮลิล ์- บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปาร์ค – หมู่บา้นฝร ั�งเศส 
                    – ชมโรงไวนD์ebay Wine Cellar -  สะพานทอง Golden Bridge                   � อาหาร เชา้,เที�ยง,เย็น                                                



 

พระราชวังแห่งนี0ใชเ้ป็นที;ประทับของกษัตรยิ์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ไดรั้บการขึ0นทะเบียนเป็นมรดก
โลก มีสถาปัตยกรรมที;สวยงามอลังการ นําท่านเดนิทางสู่เมอืงดานงั เป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหิน
อ่อนเป็นเมืองท่าที;สําคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี0เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้น
ชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที;สําคัญ  
แวะรา้นOTOP ใหท้่านเลือกซื0อสนิคา้ประจําเมือง 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื8อที�4)  
บ่าย นําท่าน น ั�งกระเชา้ขึ8นสู่บานาฮลิล์ ดื;มดํ;าไปกับววิทวิทัศน์ของเมืองบนความสูงถงึ 5,810 เมตร เป็นกระเชา้ลอย

ฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที;ยาวที;สุดในโลก ไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมื;อวันที; 9 มี.ค. ปีค.ศ.
2009 ขึ0นไปถึงสถานีเฟรนชฮ์ลิล์อันเก่าแก่ของบานาฮลิล์รีสอร์ท ใหท่้านชื;นชมวิวทวิทัศน์ในแบบพาโนรามา บานา
ฮลิล์เป็นรีสอร์ทและสถานที;พักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที;ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์คือดาลัดแห่ง
เมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝรั;งเศสเมื;อสมัยที;ฝรั;งเศสเป็นเจา้อาณานิคม จงึไดม้ีการสรา้งถนนขึ0นไปบนภูเขา 
สรา้งที;พัก สิ;งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื;อใชเ้ป็นที;พักผ่อน เนื;องจากที;นี;มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั0งปี 
อุณหภูมิเฉลี;ยทั0งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส เมื;อท่านเดินทางมาถึง บานาฮิลล์ แห่งนี0ท่านจะไดพ้บกับ
ลูกโลกขนาดใหญ่ที;ตกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรือเมื;อมีเทศกาลต่างๆ อิสระใหท่้านเล่นสวนสนุก
ขนาดใหญ่ บานาฮลิล์ แฟนตาซ ีปาร์ค เป็นสวนสนุกทั0งในร่ม และกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือน
เทพนิยายที;สวยงาม ตั 0งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถํ0าไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 
4D, 5D เครื;องเล่นต่างๆ ทั0งหวาดเสียว และระทกึขวัญ นอกจากนี0ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันดว้ย *รวมค่าเครื;อง
เล่นบนสวนสนุก ยกเวน้บา้นผีสิง,หุ่นขี0ผึ0งที;ไม่รวม* หลังจากนั0น นําท่านชม หมู่บา้นฝร ั�งเศสและสวนดอกไมแ้ห่ง
ความรัก หรือ LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตล์ฝรั;งเศส ที;มีดอกไมห้ลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็นสัดส่วน
อย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที;แสนเย็นสบาย ที;ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได ้
สวยงามอย่างมาก ใหท่้านไดเ้ดินทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศที;สุดแสนจะโรแมนติก อสิระถ่ายรูปไดต้าม
อัธยาศัย นําท่านนั�งรถรางเพื;อไปชม โรงไวน์ Debay Wine Cellar เป็นหอ้งเก็บไวน์ที;มีลักษณะคลา้ยถํ0าที;ถูก
สรา้งขึ0นมา ตั 0งอยู่บนเขาบานาฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี0จะถูกจัดออกเป็นหลายส่วนดว้ยกัน ใหท่้านไดเ้ดินชมสถานที;
เก็บไวน์ ภายในจะถูกจัดตกแต่งเป็นรูปแบบต่างๆ หลากหลายสไตล์  หมายเหตุ : สําหรับท่านที;ชื;นชอบการดื;ม
ไวน์ก็สามารถซื0อไดจ้ากที;นี;หรือจะเลือกซื0อกลับไปเป็นของฝากก็ได ้นําท่านชม สะพานทอง Golden Bridge ตั 0ง
ตระหง่านเหนือหุบเขาบานาฮลิล์ แหล่งท่องเที;ยวใหม่ล่าสุด เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุม้ไว ้มี
ความสวยงามเป็นอีกจุดท่องเที;ยวนึงที;ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบานาฮลิล์ในวิว
พาโนรามา 360 องศาไดอ้ย่างเต็มอิ;ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า  � รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (มื8อที�5)  พเิศษ!!! บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ที�พกั : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *หรอืเทยีบเท่า 
(ชื;อโรงแรมที;ท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
หอ้งพักบนบานาฮลิล์ ไม่มีหอ้งสําหรับ 3 ท่าน กรณีที;เดนิทาง 3 ท่าน ตอ้งจ่าย ค่าพักเดี;ยว เพิ;ม 2,000 บาท หรือ
สามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั0น 2 เตียง มีค่าใชจ้่ายเพิ;มเตมิ 700 บาท / ท่าน ** (เฉพาะโรงแรมบน
บานาฮลิล์เท่านั0น) 



 

   
 
 

เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื8อที�6) 
ออกเดนิทางสู่ เมอืงฮอยอนั แวะรา้นOTOP ใหท้่านเลือกซื0อสนิคา้ประจําเมือง เดนิทางสู่ หมู่บา้นก ัrมทาน 

Cam Thanh Village ห รื อ
หมู่บา้นเรือกระดง้ เป็นหมู่บา้น
เล็ ก ๆ รอ บ ห มู่ บ ้า น มี ส ว น
มะพรา้วและมีแม่นํ0าลอ้มรอบ 
อาชีพ หลั กของค นที; นี; คื อ
อ า ชี พ ป ร ะ ม ง  ใ ห้ ท่ า น
สนุกสนานไปกบักิจกรรม!!
น ั�งเร ือกระด้ง Cam Thanh 

Water Coconut Village ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน
สวยงาม นําท่านชม เมอืงโบราณฮอยอนั เมืองมรดกโลกอันลํ0าค่าที;
ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไวอ้ย่างดีเยี;ยม ไดรั้บขึ0นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื;องดว้ยเป็น
ตัวอย่างของเมืองท่ าค า้ขายในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ้ที; มี การ
ผสมผสานศลิปะและสถาปัตยกรรมทั0งของทอ้งถิ;นและของต่างชาตไิวไ้ด ้
อย่างมีเอกลักษณ์และอาคารต่างๆภายในเมืองไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ใน
สภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มื8อที�7) นําท่านสู่ สะพานมังกร 
Dragon Bridge สรา้งขึ0นเป็นสัญลักษณ์ของการฟื0นคืนประเทศ และฟื0นฟูเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม สะพานมี
ความยาว 666 เมตร สรา้งขา้มแม่นํ0า Han River ช่วยใหก้ารเดินทางจากสนามบินนานาชาตดิานังไปยังถนนสาย
หลักๆในเมืองไดง่้ายขึ0น จุดเด่นสําคัญอยู่ที;มังกรทองตัวยักษ์ที;อยู่กลางสะพาน ท่านสามารถแวะไปถ่ายรูปกับ 
สะพานแห่งความรกั สะพานที;ถูกตกแต่งดว้ยเสารูปหัวใจทอดยาวลงสู่แม่นํ0าฮาน 

เย็น � รบัประทานอาหารเย็น (มื8อที�8) กุง้มงักร 
ที�พกั : Paracel Danang, Parze ocean Danang 4 *หรอืเทยีบเท่า 
(ชื;อโรงแรมที;ท่านพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดนิทาง) 
 
 

 
เชา้ � รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มื8อที�9) 

นําท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอึvง (Linh Ứng) เป็นวัดที;ใหญ่ที;สุดของเมืองดานัง
ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานที;บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองค์ต่างๆตามความเชื;อ
ของชาวบา้น นอกจากนี0ยังมีรูปปั0นปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึ;งมีความสูงถงึ 67 เมตร ตั 0งอยู่
บนฐานดอกบัวยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมง
ที;ออกไปหาปลานอกชายฝั;ง วัดแห่งนี0นอกจากเป็นสถานที;ศักดิyสทิธิyที;ชาวบา้นมากราบ
ไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอีกหนึ;งสถานที;ท่องเที;ยวที;สวยงามเป็นอีกหนึ;งจุดชมววิที;
สวยงามของเมืองดานัง นําท่านชม โบสถ์สีชมพู  หรือโบสถ์คริสต์ดานัง (Danang 
Cathedral) เป็นจุดเริ;มตน้ของศาสนาครสิต์ในเวียดนาม สรา้งขึ0นในสมัยที;เวียดนามตก
เป็นอาณานิคมของฝรั;งเศส เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที;เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธกิ มี
การตกแต่งอย่างประณีตสวยงาม ที;สําคัญคือเป็นโบสต์สีชมพูพาสเทลทั0งหลัง ตัดขอบ

วนัที�สาม         บานาฮลิล ์- เมอืงฮอยอนั - รา้น OTOP - หมู่บา้นกัrมทาน นั�งเรอืกระดง้ – ชมเมอืงโบราณฮอยอนั –  
               สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั                    �อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น      

วนัที�ส ี�         วดัหลนิอึvง - โบสถส์ชีมพู - ตลาดฮาน - ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
                 � อาหาร เชา้  



 

ดว้ยสีขาว ดูละมุนตา ก่อนกลับแวะใหท่้านซื0อของฝากที; ตลาดฮาน (Han Market) เป็นสถานที;รวบรวมสินคา้ 
อาหารพื0นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม  ระหว่างทาง แจกขนมปัง ปั�นหมี�ขนมปังประจําชาติเวยีดนาม 
นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม เพื;อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

13:15 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ VIETJET AIR เที�ยวบนิที� VZ961 
14:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี;ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื;องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบนิ, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี;ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพื;อใหท่้านท่องเที;ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
► เอกสารที�ตอ้งทําการเตรยีมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใชง้านตอ้งเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที;ไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที;ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพรอ้ม) 
3. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที;ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ
พรอ้ม) 
4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั;วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK 
ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั;วโมงก่อนการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 
 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทดําเนินการให)้ 
สําหรับชาวต่างชาตจิะตอ้งประกันสุขภาพที;ครอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 10,000  

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร ั8งนี8จะตอ้งมจีํานวน 15 ท่านขึ8นไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิทที;มีโปรแกรมใกลเ้คียงกัน 
- หรือเลื;อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางประมาณ 
10 วัน 
- หรือขอสงวนสทิธิyในการปรับราคาค่าบริการเพิ;ม (ในกรณีที;ผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) 
โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท่้านทราบก่อนล่วงหนา้ 
 

► ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตัvวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที�ของบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ั8ง มิฉะนั8นทาง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั8งสิ8น  
 
► การจองทวัรแ์ละชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชําระค่ามดัจํา ท่านละ 8,000 บาท  
กรุณาส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที;เหลือชําระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป็นตอ้งออกตั�วก่อนท่านจําเป็นตอ้งชําระค่าทัวร์ส่วนที;
เหลือตามที;บรษัิทกําหนดแจง้เท่านั0น 
 
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จํานวนหนา้หนังสือเดินทางตอ้งเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ;ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั0นทาง
บรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 
 



 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตั 0งแต่ 30 วันขึ0นไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที;เกดิขึ0นจรงิ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดที;ลูกคา้ชําระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที;เกดิขึ0นจรงิ(ถา้มี) 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิyยดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลกิทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบรษัิททัวร์ คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายที;เกดิขึ0นจรงิ(ถา้มี) 
 *ค่าใชจ้่ายที;เกดิขึ0นจรงิ เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื;องบนิ โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจําเป็นอื;นๆ 
 
อตัราค่าบรกิารนี8รวม   
(บรษัิทดําเนินการให ้กรณียกเลกิทั0งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ;งไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงนิหรือการบรกิารอื;นๆได)้ 

1.  ค่าตั�วโดยสารเครื;องบนิไป-กลับ ชั0นประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ (ตั�วกรุ๊ปตอ้ง
เดนิทางไป-กลับพรอ้มตั�วกรุ๊ปเท่านั0นไม่สามารถเลื;อนวันได)้ 

2. ค่าที;พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที;ระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที;เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มีค่าใชจ้่ายพัก

เดี;ยวเพิ;ม) กรณีหอ้งพักในเมืองที;ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดที;พักในเมือง
ใกลเ้คียงแทน 
** หอ้งพักบนบานาฮลิล์ ไม่มีหอ้งสําหรับ 3 ท่าน กรณีที;เดนิทาง 3 ท่าน ตอ้งจ่าย ค่าพักเดี;ยว เพิ;ม 2,000 บาท 
หรือสามารถพักรวม 3 ท่าน เป็นแบบเตียง 2 ชั0น 2 เตียง มีค่าใชจ้่ายเพิ;มเตมิ 700 บาท /ท่าน ** 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที;ระบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้  
5. เจา้หนา้ที;บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
6. ค่านํ0าหนักกระเป๋าสายการบนิ Viet JET AIR สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื;อง 20 กโิลกรัม ถือขึ0นเครื;องได ้7 กโิลกรัม 

และค่าประกันวนิาศภัยเครื;องบินตามเงื;อนไขของแต่ละสายการบนิที;มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิท่านตอ้ง
เสียค่าปรับตามที;สายการบินเรียกเก็บ กรณีตอ้งการซื0อเพิ;ม (ราคาต่อขา/ต่อท่าน) แจง้อย่างชา้ 10 วันก่อน
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. การประกันการเดนิทาง บริษัทฯไดจ้ัดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ติดเชื0อโควดิ-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ;งเกดิขึ0นภายในวันเดินทาง และลูกคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลที;ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั0น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื;นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ;งสามารถศกึษาขอ้มูลเพิ;มเตมิจากเจา้หนา้ที
ได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซื0อประกันเพิ;มวงเงินคุม้ครอง เพิ;มความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึ;งความคุม้ครอง
และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื;อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทั0งนี0การทําประกันนี0จากบรษัิท  
มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที;ยว ที;บังคับใหบ้รษัิทนําเที;ยว ทําประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทาง
เท่านั0น แต่ทั0งนี0 ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่าน
ตอ้งการซื0อความคุม้ครองเพิ;มเตมิสามารถแจง้ความประสงค์มาที;บรษัิทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํ0ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศนําเที;ยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราค่าบรกิารนี8ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอื;นๆ ที;นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื;องดื;ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นตน้  
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํ0ามันที;สายการบนิเรียกเก็บเพิ;มภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั�วเครื;องบิน และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 



 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที;จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที;โรงแรม 
7. ค่าทปิไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน สําหรับหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความประทับใจและนํ0าใจจากท่าน 
8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั;วโมงก่อนการเดินทาง หรือ ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั;วโมงก่อนการ

เดนิทางและมีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั0งหมดก่อนทําการจอง เพื;อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้
และบริษัท ฯ และเมื;อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั0งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงื;อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั0งหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิyที;จะเลื;อนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบรกิารขึ0นในกรณีที;มีผูร่้วมคณะไม่ถงึ15ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธิyการเก็บค่านํ0ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิ;ม หากสายการบนิมีการปรับขึ0นก่อนวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิyในการเปลี;ยนเที;ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื;องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั0งสิ0น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ;งของผดิกฎหมาย ซึ;งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั0งสิ0น หากเกิดสิ;งของสูญหาย อันเนื;องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเที;ยวเอง  
6. เมื;อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั0งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื;อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั0งหมด  
7. รายการนี0เป็นเพียงขอ้เสนอที;ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอีกครั0งหนึ;ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที;พักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ;งอาจจะปรับเปลี;ยนตามที;ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื;องหอ้งพัก เป็นสทิธิyของโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที;เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี; / ปลอดบุหรี;
ได ้โดยอาจจะขอเปลี;ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูที้;พัก ทั0งนี0ขึ0นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้  
9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนั0น บรษัิทฯไม่สามารถจัดการใหล้่วงหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิyในการใหค้ําสัญญาใด ๆ ทั0งสิ0นแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอํานาจของผูจ้ัดกํากับเท่านั0น 
11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื;องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที;ผูเ้ดินทาง
ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที;ยว อันเนื;องมาจากการกระทําที;ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื;น ๆ   

 


