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เวยีดนามกลาง 4 วนั 3 คนื ดานงั บานาฮลิล ์ฮอยอนั 
 พกัหร ู4 ดาว บนบานาฮลิล ์2 คนื ดานงั 1 คนื  

 
บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ Thai Smile Airways  

เทีย่วเวยีดนามกลาง  
ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว เทีย่วบานาฮลิล ์เทีย่วเมอืงดานงั ชม
สะพานมงักร สะพานแหง่ความรกั คารฟ์ดรากอ้น เทีย่วเมอืง

มรดกโลก ฮอยอนั ลอ่งเรอืกระดง้ 
สดุพเิศษ...อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์และพเิศษกุง้มงักร 
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ในการทอ่งเทีย่วประเทศเวยีดนามไมต่อ้งปรบัเวลา เนือ่งจากเวลาทอ้งถิน่ 
ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย 

 

 
 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอื
จะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของ
บรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ  
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 
 

 
 

วนัที ่1  กรงุเทพ-ดานงั-บานา ฮลิล ์
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรส์าย
การบนิ Thai Smile Airways พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวก 
ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE  
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ1.40 ชัว่โมง)  
เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 
บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสูบ่านาฮลิลน่ั์งกระเชา้ขึน้ยอดเขาบานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้
ขึน้ไปขา้งบนภูเขาบานาฮลิล ์ที่ไดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย 
World Record วา่เป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก ในประเภท Non 
Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็น
สถานตากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลาง ถูกคน้พบในสมัยที่
ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม 
นําท่านเดนิชม สะพานโกลเดน้บรดิจ ์(Golden Bridge) 
สะพานลอยฟ้าในอุง้มอืยักษ์สะพานแห่งนี้ ถูกก่อสรา้งขึน้ดว้ย
ความยาวประมาณ 150 เมตร สะพานกวา้งประมาณ 12.8 เมตร เหนือจากพืน้ทีป่่าบนภเูขาทีอ่ยูเ่บือ้ง
ลา่งซึง่ถอืวา่กวา้งใหญเ่หมาะสําหรับเดนิชมววิอยา่งมาก สะพานโกลเดน้บรดิจถ์อืเป็นสัญลักษณ์ทีทํ่า
ใหค้นจําไดแ้ละอยากมาเทีย่วเวยีดนาม เพือ่ชมอุง้มอืไซสม์หมึา พรอ้มกับถ่ายภาพประทับใจเก็บไว ้
เป็นทีร่ะลกึวา่เคยมาเทีย่วบานาฮลิล ์เวยีดนาม 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ (2) 
พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว พกั
บนบานาฮลิล ์
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หมายเหต ุ: หอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 
 

เง ือ่นไขสําหรบัพกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 
1. เด็กอายตํุา่กวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง           

ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
2. กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์เพิม่ 2,500 บาทตอ่ทา่นตอ่คนื 

 
 
 

วนัที ่2   บานาฮลิล ์ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

หลังมือ้อาหารนําท่านเทีย่วชมสวนดอกไม ้Le Jardin D’Amour สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศสทีม่ี
ดอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูกจัดไวอ้่างสวยงาม ทีม่มีุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจ
ชอบ อสิระเดนิเทีย่วชมบานาฮลิลต์ามอัธยาศัย 
จากนัน้ใหท้่านเทีย่วชมเดนิเทีย่วชมบรรยากาศของหมูบ่า้นฝร ัง่เศสบนยอดเขาบานาฮลิล ์หมู่บา้น
สไตลฝ์ร่ังเศสสมัยยุคกลางทีถู่กสรา้งเพือ่เป็นเมอืงตากอากาศตัง้แต่ปี  ค.ศ.1920 สถานทีแ่ห่งนี้มี
ทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม โบสถ ์และรา้นขายของทีร่ะลกึ  
 

 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์ (4) 
นําทา่นเทีย่วสวนสนกุฟานตาซ ีพารค์ ทีม่เีครือ่งเลน่หลากหลายรปูแบบใหท้า่นเลอืก อาท ิเชน่ โรง
ภาพยนตร ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับเครือ่งเล่น 
รถราง ระทกึไปกับบา้นผสีงิและอืน่ๆอกีมากมาย อกีทัง้ภายในสวนสนุกยังมรีา้นชอ๊ปป้ิงใหทุ้กท่านได ้
เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ยหรอือสิระเลน่รถราง หรอื Alpine coaster เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศ
เวยีดนามเป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไมอ่นัตรายและไมห่วาดเสยีวจนเกนิไป เป็นรถไฟเหาะทีบ่งัคับดว้ย
มอืหรือน่ังท่านเดยีวก็ได ้(การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตใหนํ้ากลอ้งหรอืมอืถอืขึน้มาถ่ายภาพ ทาง
เจา้หนา้ทีจ่ะมจีดุบรกิารถา่ยภาพ 2 จดุ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเองไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
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เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ (5) 
พกัที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว พกั
บนบานาฮลิล ์

 
วนัที ่3  ดานงั - ฮอยอนั 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

นําคณะน่ังกระเชา้ลง เดนิทางสูเ่มอืงดานัง  
จากนัน้นําท่านสักการะ องคเ์จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่
ทีส่ ุดของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และ
จติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้ รูปปั้นเจา้แม่กวนอมิขนาดใหญ่มวีัตถุประสงคห์ลักในการสรา้งเพือ่ป้องกัน
ภัยพบิัต ิจงึสรา้งรูปเจา้แม่กวนอมิใหย้นืหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลดานัง ดว้ยขนาดที่
ใหญ่มากทําใหส้ามารถมองเห็นไดช้ัดเจนจากอ่าวดานัง จนถงึทุกวันนี้ สําหรับชาวประมงทีอ่อกหา
ปลา ยังถอืเคล็ดจากเสยีงระฆังผสานเสยีงคลืน่ชว่ยใหม้กํีาลังใจและเชือ่มั่นในการออกทะเล ขนาด
ของเจา้แม่กวนอมินัน้สูงถงึ 67 เมตร มฐีานกวา้ง 35 เมตร ออกแบบใหย้นืบนฐานดอกบัว นับเป็น
ประตมิากรรมเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่อันดับ 4 ของโลกทเีดยีว ดา้นล่างใกล ้ๆ จะมปีระตมิากรรมรูป
สงิห ์และพระโพธสิัตวอ์ืน่ 

 

 
 
นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั เมอืงฮอยอัน เป็นเมอืงขนาดเล็กรมิฝ่ังทะเลจนีใตท้างตอนกลางของ
ประเทศเวยีดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดกว๋างนาม มปีระชากรอาศัยอยูร่าว 80,000 คน ในอดตีเคยเป็น
เมอืงทา่ทีใ่หญท่ีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ในปีพ.ศ.2542 องคก์ารยเูนสโก ไดข้ึน้ทะเบยีน
เขตเมอืงเกา่ของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นเมอืงทา่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 ทีม่กีารผสมผสานศลิปะและสถาปตยกรรมทัง้ของทอ้งถิน่และของต่างชาตไิว ้
ไดอ้ย่างมเีอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมอืงได ้ไดรั้บการอนุรักษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดมิไวไ้ดเ้ป็น
อย่างด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถพรอ้มชมบรรยากาศและวถิชีวีติ
ชาวบา้น สูห่มูบ่า้นก ัม๊ทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอย
อันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น้ํา ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพั่กอาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลัก
ของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับการน ัง่เรอืกระดง้ (ในอดตีเรอืกระดง้
ใชใ้นการขนของระหวา่งเรอืลําใหญ ่ลักษณะจะเป็นตะกรา้ไมไ้ผส่านครึง่วงกลม ทาดว้ยน้ํายาเคลอืบกัน
น้ําปัจจบุนันํามาใชใ้นการท่องเทีย่ว) ล่องเรอืไปตามสายน้ําชมธรรมชาตแิละวัฒนธรรมทอ้งถิน่ใชเ้วลา
ในการลอ่งเรอืประมาณ 15 นาท ี 
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (7) 

นําท่านแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิ
อ่อน หนิหยกเมอืงฮอยอัน จากนัน้นําท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทาง
วัฒนธรรมไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่
กว่า 200 ปี มหีลังคาทรงกระดองปูแบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ้ําแบบ
ทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรง
ไปไหวพ้ระทีว่ดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวี๋ยนทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืก่อน
ออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ นําชมพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตร  ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็น
สัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้
ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคง
เหลอือยู่ของชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ป
ป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมอืง
ฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม)  
 

 
 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานัง ใหท้า่นเทีย่วชม สะพานมงักร สญัลักษณ์แห่งใหมเ่มอืงดานังในโอกาส
ครบรอบ 38ปี ทีเ่มอืงดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานที่ทีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง 
ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชมคารฟ์ดรากอ้นใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นตํานานทีพ่่นน้ํา
จากปากคลา้ยกับเมอร์ไลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึง่
คารฟ์ดรากอ้นนี้มคีวามหมายใหช้าวเวยีดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ่ 
เรยีนสูงขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมังกรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิชม สะพานแห่งความรัก เป็นสะพานที่
คูรั่กนยิมมาเขยีนชือ่พรอ้มคลอ้งกญุแจ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ กุง้มงักร) (8) 

พกัที ่Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, Hoang 
Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

***หมายเหต*ุ**  ในวนันีจ้ะมเีจา้หนา้ทีม่าทาํการตรวจ RT-PCR ใหก้บัทกุทา่นเพือ่ออกเอกสารใช ้

  เช็คอนิขากลบัสูป่ระเทศไทย 
 

วนัที ่4  เมอืงดานงั – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั  - กรงุเทพฯ 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (9) 
นําทา่นสู ่ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย สนิคา้ทีโ่ดด
เดน่คอื งานหัตกรรม เชน่ ภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก 
ชดุอา๋วหญา่ย และนอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เชน่ เสือ้เวยีดนาม ของสด ของ
แหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ทีร่ะลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถงึสนิคา้พืน้เมอืง ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวถิี
ชวีติของชาวเวยีดนามในปัจจบุนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  
อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาถา่ยรปูและดืม่ดํ่าบรรยากาศ ณ เมอืงดานัง  

กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝร่ังเศส หรอื
เรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) (10) 

XXXX น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 
XXXX น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 
 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ 
หอ้งละ 2 ทา่น 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว3คนื 

13-16 เมษายน 2565 20,999 20,999 6,000 
14-17 เมษายน 2565 20,999 20,999 6,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 4,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก 
อายตุํา่กวา่ 2ปี 3,000 บาท 

 

 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่สมัภาระน้ําหนักทา่นละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก.  
 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US  

(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยเมือ่เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 
 คา่ตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ ทีเ่วยีดนาม (เพือ่ใชข้ ึน้เครือ่งกลับไทย) 

 
 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาทตอ่ทรปิ 

   ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

   คา่ตรวจโควดิ–19 RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชม.ทีไ่ทยกอ่นขึน้เครือ่ง 
  Test & Go คา่ตรวจโควดิ–19 RT-PCR เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย (เงือ่นไขขา้งตน้อาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามมาตรการจากทางภาครฐั) 
 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวร์นี้ กําหนดใหม้ีผู ้
เดนิทางขัน้ตํ่า 30 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื 
เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ
ล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการออกเดนิทางกอ่น
จองไฟลท์บนิภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ต่อ
ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของท่าน หาก
ท่านถอนตัวออก ทําใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจํานวน
เงนิของราคาทัวร ์ 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น
ชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 
 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวร์

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้
จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสาร
ทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ
ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง คนืเงนิ 100% (หลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง คนืเงนิ 50% (หลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง ไมค่นืเงนิ 

 ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีดัจํา หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบั

สายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลํา) EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษที่

เพิม่เขา้มาชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องได ้

การยกเลกิการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย ทัง้นีบ้รษัิทฯขอ

สงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

 

 

หมายเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่ง

นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตอุนัใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถอืว่า

ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใด  ๆทัง้ส ิน้  
 ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน

เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์และ
อบุัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสายการบนิ การปิดด่านเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทาง
บรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอุบัตเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัวนักท่องเทีย่วเอง ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใด  ๆทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลือใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดือน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

 

 
 
 
 
 

 


