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เวยีดนามกลาง เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์ดานงั 
4 วนั 3 คนื (พกับนบานาฮลิล)์  

 

 
 

บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ Thai Smile Airways 
บรกิารนํา้หนกักระเป๋า 20 KG เทีย่วเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลก 
พกัหร ู4 ดาว 2 คนื (เมอืงเว ้และบานาฮลิล)์ พกัเมอืงดานงั 1 คนื  

พเิศษ..อาหารหลากหลายครบทกุมือ้ อนิเตอรบ์ฟุเฟ่บนบานาฮลิล ์
อิม่อรอ่ย เมน.ู.แหนมเนอืงตน้ตําหรบั และอาหารทะเลซฟีู๊ ด 

WIFI FREE ON BUS  นํา้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
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หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม

เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นทําการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ

เทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั
ในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรงุเทพ-ดานงั-เว-้วดัเทยีนมู-่ลอ่งเรอืมงักร 

08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอร์
สายการบนิ Thai Smile Airways พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวก 

11.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่
WE (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  

13.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงดานัง 
เมอืงสําคัญทางภาคกลางของประเทศเวยีดนาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนแูหนมเนอืงตน้ตาํหรบั (1) 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ตามถนนเรยีบตามชายฝ่ังทะเลตะวันตก ลอดอุโมงคฮ์ายวาน ซึง่เป็น   
อุโมงค์ที่เจาะระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร ระหว่างทางนําท่านแวะพักผ่อน      
รา้นกาแฟขึน้ชือ่ของเวยีดนามและชม ผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่ซ ึง่เป็นนวัตกรรมใหม่
จากประเทศฝร่ังเศสที่มีขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆ เพื่อจะออกมาเป็น          
ดา้ยไมไ้ผ่และใชผ้ลิตออกมาเป็นสนิคา้ต่างๆ ที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ จากนั้นนําท่านชม         
วดัเทยีนมู ่วดัชือ่ดงัของเมอืงเว ้ซ ึง่เป็นศนูยก์ลางทางพทุธนกิายมหายานทีม่อีายเุกา่แกนั่บเป็น
หลายรอ้ยปี วัดแหง่นีม้ ีเจดยี ์Phuoc Duyen ทรงเกง๋จนี 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ ฝ่ังซา้ยและขวามศีลิา
จารกึและระฆังสํารดิขนาดใหญ่หนักถงึ 2,000 กโิลกรัม และนอกจากนี้ยังมรีถออสตนิสฟ้ีาของ
อดตีเจา้อาวาสองคท์ีเ่คยเผาตัวเองกลางกรงุโฮจมินิหเ์พือ่ประทว้งการบงัคับใหป้ระชาชนไปนับถอื
ศาสนาคริสต์และการฉอ้ราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญทาง
ประวัตศิาสตรแ์ละการเมอืงของประเทศเวยีดนามในยคุสงคราม ปัจจุบันรถออสตนิสฟ้ีาคันนัน้ได ้
ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไวภ้ายในวัดแห่งนี้ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดดงบา ตลาดขาย
สนิคา้ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงของเมืองเว ้ใหท้่านไดเ้ลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สนิคา้
เครื่องใชต้่างๆ รวมไปถึงสนิคา้พื้นเมืองของชาวเวียดนาม อสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ตาม
อธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืมงักรทีแ่มนํ่า้หอม ชมบรรยากาศและความเป็นอยูส่องฟากฝ่ัง พรอ้มชม
การแสดงดนตรพีระราชนพินธท์ีเ่ป็นมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมจากสาวชาวเวยีดนาม ถอืไดว้่า
เป็นการแสดงทีง่ดงามและเป็นสิง่ทีเ่วลามาเทีย่วเมอืงเวท้ีไ่มค่วรพลาด 
พกัทีโ่รงแรมเมอืงเว ้ Muongthanh Hotel, Green Hotel, Huong Giang Hotel, 
Century Hotel หรอื เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่2 เว-้พระราชวงัไดโนย-ฮอยอนั-ดานงั  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
นําท่านชมพระราชวงัโบราณไดโนย พระราชวัง
แห่งสุดทา้ยของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโก
ประกาศใหเ้ป็นแหล่งมรดกโลก เป็นทีป่ระทับทีทํ่า
การของระบบราชวงศส์ดุทา้ยของประเทศเวยีดนาม 
คือพระราชวงศ์เหงียน มีกษัตรยิ์ 13 องค์ที่ไดข้ ึน้
ครองราชย์ นับตัง้แต่ปี ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 
1945 มสีถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โต อลังการ
เป็นอยา่งยิง่ นําทา่นชมทัง้ 3 สว่นของพระราชวังอนั
ไดแ้ก่ กําแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่
เรียกว่า “กงิถั่น” ที่ทําการของพระองค์กับเสนาธกิารและแม่ทับ ทอ้งพระโรงที่เรียกว่านครจัก
พรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนที่สําคัญสุดของพระราชวังคือพระราชวังตอ้งหา้ม เป็นทีป่ระทับของ
พระองค ์พระราชนิี นางสนมและกลุ่มคนรับใชเ้ป็นขันท ีทีเ่รยีกกันว่า ”ตือ๋กั๋มถั่น” จากนัน้นําท่าน
แวะชือ่ของฝากของทีร่ะลกึเมอืงเว ้เชน่ ขนมพืน้เมอืงตา่งๆ ชาฮอ่งเต ้เหลา้ยาดองฮอ่งเต ้เป็นตน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฮอยอนั นําท่านแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไป
ทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้นําท่านน ัง่เรอืกระดง้ เอกลักษณ์
อย่างหนึง่ของชาวเมอืงฮอยอัน (Bamboo basket boat) พาท่านน่ังเรอืกระดง้ สัมผัสวถิชีวีติ
ชาวเวยีดนาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มหีลังคา
ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ้ําแบบทัง้ในดา้นศลิปะ
และการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่
วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุง้) ฟกุเกวี๋ยนทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอื
คา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรือ่งราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ นําชมพพิธิภณัฑ์
ประวตัศิาสตร  ์วัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี ชม
สะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพือ่เชือ่มคนใน
ชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยก ัน และ บา้น
โบราณ อาย ุยาวนานกว ่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจนี
เขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความ
ประทับใจ ต ่อดว้ยการชอ้ปปิ้งสนิคา้พืน้ เมอืงโดย
เฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ
ซึง่เป็นสัญลักษณ์ เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวห
ย่าย (ชดุประจําชาตเิวยีดนาม) จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงดานังชม สะพานมงักร 
สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืงดานังไดร้ับอสิรภาพและเป็น
สถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่าเมอืงดานัง แวะชมความสวยงามและชม คารฟ์ดรากอ้น 
ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นตํานานทีพ่่นน้ําจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปร์
เป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (พเิศษ...เมนูกุง้มงักร) (5) 
พกัที ่ Sea garden Hotel, Bien Vang Hotel, Nhu Minh Hotel, Hawai Hotel, 
Hoang Dai Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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***หมายเหต*ุ**  ในวนันีจ้ะมเีจา้หนา้ทีม่าทาํการตรวจ RT-PCR ใหก้บัทกุทา่นเพือ่ออกเอกสารใช้

   เช็คอนิขากลบัสูป่ระเทศไทย 
 

วนัที ่3  ดานงั-บานาฮลิล-์สะพานทอง-สวนสนกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 
นําทา่นสูเ่มอืงตากอากาศขึน้ชือ่แหง่ดานัง ภเูขาบานาฮลิล ์ซึง่หา่งจากตัวเมอืงดานังประมาณ 40 
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสถานที่ท่องเที่ยว รี
สอรท์ โรงแรม และสวนสนุก นําท่านสู่จุดไฮไลท ์เพลดิเพลนิกับการน ัง่กระเชา้ขึน้ไปขา้งบน
ภเูขาบานาฮลิลท์ีไ่ดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก 
ในประเภท Non Stop เพราะมคีวามยาวถงึ 5,801 เมตร ในอดตีบานาฮลิลเ์ป็นสถานตากอากาศที่
ดทีีส่ดุในเวยีดนามกลาง ถกูคน้พบในสมยัทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนาม 
ชมสวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลายพันธุถ์ูก
จัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ทีม่มีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยไดต้ามใจชอบ อสิระใหท้า่น
เทีย่วชมบานาฮลิลต์ามอธัยาศัย  

 

 

 

 

  

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

ใหท้า่นอสิระกบัเครือ่งเลน่สวนสนุกขนาดใหญบ่นยอดเขา บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์  (Ba Na 
Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงแห่ง
เทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮลิล ์มหีลาย ๆโซนใหร้่วมสนุก
กัน อย่างเชน่ ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D ถ้ําไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครือ่งเล่นต่างๆ รวมทัง้
รา้นคา้และรา้นอาหารครบครัน (รวมค่าเครือ่งเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ หุน่ขีผ้ ึง้ และเครือ่งเลน่
หยอดเหรยีญ) จากนัน้นําทา่นชมสะพานสทีอง หรอื สะพานมอื สถานทีท่่องเทีย่วใหมล่่าสดุตัง้
โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงามบนเขาบาน่าฮลิล ์

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาต)ิ (8) 

พกัที ่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาวพกับน
บานาฮลิล ์ 

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 บาทตอ่ทา่น 
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วนัที ่4  ดานงั-วดัหลนิอ ึง๋-กรงุเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (9) 
นําท่านน่ังกระเชา้สู่เมอืงดานัง ใหท้่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึง๋ ตัง้อยู่แหลม

เซนิจร่าเป็นวัดสรา้งใหม่ใหญ่ทีส่ ุดของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ 

ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้และจติใจของผูค้นอยู่ในทีน่ี้  ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่

บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองคต์่างๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้

แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตรสูงทีสุ่ดในเวยีดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้ง 35 เมตร 

ยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก

ชายฝ่ังและยังมหีนิอ่อนแกะสลักเป็นรูป 18 พระอรหันตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวัด วัดแห่งนี้

นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอกีหนึง่สถานที่

ท่องเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จุดทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ

มากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น นําทานเดนิทางสู่ท่าอากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารขนมปัง(บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝร่ังเศส 
หรอืเรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) (10) 

XXXX น. ออกเดนิทางจากเมอืงดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Thai Smile Airways เทีย่วบนิที ่WE 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

XXXX น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

 
 

 

 

 

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 
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อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 3 คนื 

11-14 เมษายน 2565 18,999 18,999 4,500 

13-16 เมษายน 2565 19,999 19,999 4,500 

14-17 เมษายน 2565 19,999 19,999 4,500 

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

ราคาเด็กทารก 
อายตุํา่กวา่ 2ปี 3,000 บาท 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ 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 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางขัน้ตํ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ กําหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางขัน้ตํ่า 30 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีกํ่าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทัวร ์หรอื 

เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้รา

ทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยนืยันการออก

เดนิทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศทกุครัง้ 

 

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

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของ

ทา่น หากทา่นถอนตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทาง

ได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวันเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้และเก็บค่าใชจ้่าย

ทัง้หมดตามจํานวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การชําระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจํานวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก

ท่านชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็น

จะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษัิทเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลา

ในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จํานวนเงนิมดัจํา ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

เงือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจํา 10,000 บาท พรอ้ม
กบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่า
ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิการเดนิทางมากกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง คนืเงนิ 100% (หลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วันกอ่นการเดนิทาง คนืเงนิ 50% (หลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ) 

 ยกเลกิการเดนิทาง นอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นการเดนิทาง ไมค่นืเงนิ 

 ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีดัจํา หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไข

กบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT (เหมาลํา) EXTRA FLIGHT (เทีย่วบนิ

พเิศษทีเ่พิม่เขา้มาชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมด 

 การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่อง

ได ้การยกเลกิการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย ทัง้นี้

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลกูคา้เป็นกรณีไป 

หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่ง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชัว่โมง ดว้ยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใด  ๆทัง้ส ิน้  

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไมส่ามารถนํามาเลือ่นวัน
เดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การ
จลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง
ทางบรษัิทฯ ไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทสแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้  



PVN21WE 
 

โค้ดทวัร์ VNPC-150 

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอุบัตเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัวนักท่องเทีย่วเอง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใด  ๆทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

*เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

 

 


