
 

H IS O. . ด า นั ง   พกั บานาฮิลล์ 
เวยีดนามดานัง ฮอยอนั  บานาฮิลล์  4 วนั 3 คืน 

เตม็อิม่ 2 สวนสนุกASIA PARK  DANANG  +  SUN WORLD  BA NA HILLS 
สู่เมืองเทพนิยาย  “บานาฮิลล์”ชม สวนดอกไม้  สะพานทอง  หมู่บ้านฝร่ังเศส  โรงไวน์ 

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง . . หมู่บ้านกั๊มทาน(น่ังเรือกระด้ง) . .  บุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ3 ม้ือ 

เดนิทางโดยสายการบิน THAI  LION  AIR( SL 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – สวนสนุก ASIA PARK SUN WORLD DANANG  
09.00 น. คณะพร้อมกันที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ ชัน้ 3เคานเ์ตอร์ สายการบิน THAI 

LION AIR ประต ู7โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

12.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบิน THAI LION AIRเท่ียวบินท่ี SL7172 
13.45น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนามดานัง (Danang)เมืองท่าติดทะเลท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 4 ของเวียดนาม ตัง้อยู่ระหวา่งกรุงฮานอยกบันครโฮจิมินท ์เมืองเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของเวียดนาม
ตอนกลาง มีโรงงานอตุสาหกรรมและเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั ปัจจบุนัดานงักาํลงัไดร้บัการพฒันาเพ่ือรองรบัการเติบโต
ทางเศรษฐกิจดว้ย (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย )ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เม ืืองและรบัสมัภาระ
เรียบรอ้ยแลว้บริการขนมปังเวียดนาม 

 ⇨สู ่สวนสนุก ASIA PARK SUN WORLD 

DANANG WONDERSสวนสนกุใหญ่ของเมืองดานงั
มีพืน้ท่ีมากกวา่ 868,694 ตารางเมตร ตัง้อยู่ใกล้
บริเวณแมน่ ํา้ฮาน สวนสนกุท่ีเหมาะสาํหรบัทกุเพศทกุ
วยั ครอบครวั กลุม่เพ่ือน สวนสนกุแห่งนีม้ีทัง้โซน
กลางแจง้และโซนในรม่ เมื่อเขา้บริเวณสวนสนกุท่าน
สามารถนั่งรถไฟฟ้า 
โมโนเรล นั่งตูล้ะ 8 คน ชมรอบสวนสนกุ  อิสระท่าน
เตม็อ่ิมกบับรรดาเครื่องเลน่หลากหลาย
AMUSEMENT PARK ON WATER / FAIRY TEA 
HOUSE / SINGAPORE SLING / QUEEN COBRA 
/ PORT OF SKY TREASURE / PARADISE FALL / 
LOVE LOCKS / THE FLYING KIRINS / GOLDEN SKY TOWER สมัผสัความสงู 47 เมตร และเครื่องเลน่อ่ืนๆอีก
มากมาย ภายในสวนสนกุมีรา้นอาหาร,รา้นกาแฟและรา้นขายสินคา้ของฝากของท่ีระลกึอยู่มากมายHILIGHT !!พบ
กบั ชงิช้า SUN WHEELชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ท่ีจะนาํท่านไปพบกบัวิวท่ีสวยงามของเมืองดานงัในมมุกวา้ง 
มองเห็นแมน่ ํา้ฮาน ดว้ยความสงูถึง 115 เมตร(เทียบเท่าอาคาร 25 ชัน้)และโซนวฒันธรรมของแตล่ะประเทศท่ีจดัไว้
ใหท้่านไดถ้่ายรูป ไมว่า่จะเป็น ZONE สิงคโปร,์เนปาล,กมัพชูา,ไทย,อินเดีย,จีน,เกาหลี,ญ่ีปุ่ นและเวียดนาม เชิญ
ท่านท่องเท่ียวในโลกสวนสนกุตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย(คา่เครื่องเลน่รวมอยู่ในคา่ทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร(บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติในสวนสนกุ) 
ทีพ่ัก GOLDEN  ROSE  DANANG หรือเทยีบเท่า 

 
 
 



 

วนัที่สอง เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน (น่ังเรือกระด้ง) – เมืองมรดกโลกฮอยอัน(วดั บ้านโบราณ 
สะพานญี่ปุ่น) – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก(Love Bridge) – สะพานมังกร(Dragon Bridge) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
⇨ สู ่เมืองฮอยอัน(HOI AN)เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยู่ในเขต
จงัหวดักวา๋งนาม  มีประชากรอาศยัอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นปี  พ .ศ . 2542 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก  ดว้ย
เหตผุลวา่เป็นตวัอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสาน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมทัง้ของทอ้งถ่ินและของตา่งชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ ์และอาคารตา่งๆภายในเมืองไดร้บั
การอนรุกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนรถ
พรอ้มชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบา้น 

 ⇨ แวะชม หมูบ่า้นแกะสลกัหินออ่นหรือหมูบ่า้นนอนเหนือก (NonNuoc Village) ใหท้่านไดช้มงานฝีมือขึน้ช่ือของ
เวียดนาม ชมการแกะสลกัหินออ่น,หินหยก สามารถเลือกซือ้เป็นของฝากของท่ีระลกึแก่คนทางบา้นได ้
⇨สู ่หมู่บ้านก๊ัมทาน (Cam Thanh Water Coconut Village)หมูบ่า้นเลก็ๆ ในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้ว
ริมแมน่ ํา้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหลา่ทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมงใหท้่านได้
สนกุสนานเพลิดเพลินกบัการ “น่ังเรือกระด้ง”(ในอดีตเรือกระดง้ใชส้าํหรบัขนของระหวา่งเรือลาํใหญ่ ลกัษณะจะ
เป็นตระกรา้ไมไ้ผส่านครึง่วงกลม ทาดว้ยนํา้ยาเคลือบกนันํา้ปัจจบุนันาํมาใชใ้นการท่องเท่ียว)ลอ่งเรือไปตามสายนํา้
ชมธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใชเ้วลาในการลอ่งเรือประมาณ 15 นาที.  

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

⇨เท่ียวชม  เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน  (Hoi An Ancient Town)ชมเมืองเก่าถนนสายวฒันธรรม 
“ถนนตรนัฝ”ู ถนนท่ีตดัผา่นเมืองฮอยอนั เป็นศนูยก์ลางของเมืองนี ้สองฝ่ังเป็นท่ีตัง้ของคฤหาสนโ์บราณมากมาย 
สว่นใหญ่เป็นของชาวจีนท่ีอพยพมาตัง้รกรากตัง้แตช่่วงปีพ.ศ.2388-2488 และชมคฤหาสนห์ลงัใหญ่ท่ีสดุของถนน
สายนีอ้ายเุกือบ 200 ปี  ชม วดักวางดง  (Quang Dong Temple) วดัจีนสรา้งขึน้ในปี 1885 เป็นท่ีนิยมสาํหรบั
ครอบครวัผูท่ี้มีเชือ้สายจีนและนกัท่องเท่ียวชาวจีนมากราบไหวข้อพร อิสระท่านขอพรส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิและถ่ายภาพตาม
อธัยาศยั ชมบา้นโบราณ (Old House)บา้นโบราณหลงัคาทรงกระดองปศูิลปผสมผสานท่ีมีอยู่มากมาย ใหท้่านได้
เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอธัยาศยั  ชม สะพานญ่ีปุ่ น  (Japan Bridge)ซึ่งเป็น สะพานเก่าแก่กวา่ 400 ปี 
สญัลกัษณข์องเมืองมรดกโลกฮอยอนั สรา้งขึน้โดยชมุชนชาวญ่ีปุ่ นท่ีอาศยัอยู่ในเมืองฮอยอนั เพ่ือแบ่งเขตชมุชนของ
ชาวญ่ีปุ่ นอีกฝ่ังคลองกบัชมุชนชาวจีน เป็นการเช่ือมตอ่เสน้ทางการคา้ขายของทัง้สองฝ่ัง  สะพานสรา้งดว้ยปนูและ



 

ไม ้หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งดินเผาโบราณ เป็นสญัลกัษณข์องสนัติภาพและมิตรภาพ ภายในมีศาลเจา้เพ่ือเป็นสิ่งยึด
เหน่ียวจิตใจของคนในชมุชนและสะพานแห่งนีเ้ริ่มสรา้งในปีวอกและสรา้งเสรจ็ใน ปีจอ จึงมีรูปป้ันลิงกบัหมาอยู่ท่ี
ปลายสะพานทัง้สองฝ่ัง อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก จนถึงเวลานดัหมาย.   นาํท่านเดินทางกลบัสู ่ เมืองดานงั  (ใช้
เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

⇨ชม สะพานแห่งความรัก(Love Bridge)ท่ีคูร่กันิยมพากนัมาถ่ายรูป เขียนช่ือคลอ้งกญุแจบนสะพานแห่งนี ้ เป็น
อีกจดุท่ีนิยมสาํหรบัวยัรุน่และนกัท่องเท่ียว. 

⇨ชม สะพานมังกร (Dragon Bridge)สะพานมงักรไฟสญัลกัษณค์วามสาํเรจ็แห่งใหมข่องเวียดนาม มีความยาว 
666 เมตรความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ํา้ฮานประเทศเวียดนามสะพานมงักรถกูสรา้งขึน้
เพ่ือเป็นแหลง่ท่องเท่ียว เป็นสญัลกัษณข์องการฟ้ืนคืนประเทศ ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศโดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่
ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากตาํนานของเวียดนาม. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ทีพ่ัก GOLDEN  ROSE  DANANG หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 



 

 
 

วนัที่สาม เมืองดานัง –เขาบานาฮิลล์+น่ังกระเช้ายาวที่สุดในโลก (หมู่บ้านฝร่ังเศส+โรงไวน์ Debay Wine Cellar+
สะพานทอง+สวนดอกไม้+สวนสนุก) พกับนบานาฮิลล์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
⇨ สู ่เขาบานาฮลิล ์(Ba Na Hill)บานาฮิลลอ์ยู่ในจงัหวดัดานงั ห่างจากตวัเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มีความสงู
จากระดบันํา้ทะเล 1,487 เมตร ภเูขาแห่งนีถ้กูเนรมิตขึน้ใหมใ่หม้ีทัง้ โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม หมูบ่า้นฝรั่งเศส สวน
สนกุ สวนดอกไม ้พรอ้มกบัสะพานริมเขาสดุอลงัการแห่งใหม่ Hilight!!นั่งกระเชา้ยาวท่ีสดุในโลก ไดร้บัการบนัทึก
สถิติโลกโดยเวิลดเ์รคคอรด์ World Record ประเภท Non Stop กระเชา้นีม้ีความยาวถึง 5,042 เมตร บานาฮิลลเ์คย
เป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสดุของเวียดนามกลาง ถกูคน้พบในสมยัท่ีฝรั่งเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม บานาฮิลล์
ไดส้รา้ง “แฟนตาซี ปารค์” สวนสนกุในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ สรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม 
ตัง้อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งนี ้

 
 
 
 
 

⇨
 
ชมหมู่บ้านฝร่ังเศส (French Village) หมูบ่า้นสไตลฝ์รั่งเศสสมยัยคุกลางท่ีถกูสรา้งเพ่ือเป็นเมืองตากอากาศตัง้แต่
ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งนีจ้ะมีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม โบสถ ์รา้นขายของท่ีระลกึ. 
⇨ ชมโรงไวน ์( Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวนท่ี์มีอายมุากกวา่ 100 ปี สรา้งขึน้โดยชาวฝรั่งเศส ไวนท่ี์น่ีจะถกู
เก็บรกัษาไวใ้นระดบัอณุหภมูิ 16-20 องศา หอ้งเก็บไวนจ์ะอยู่ลกึลงไป 100 เมตร. 
⇨ ชม สะพานทอง (Golden Bridge)เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหมข่องบานาฮิลล ์มีสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ เป็น
สะพานลอยฟ้าริมหนา้ผาท่ีสวยงามมากท่ีสดุในโลก ถกูเนรมิตใหต้ัง้อยู่ริมหนา้ผาบนยอดเขาสงูจากระดบันํา้ทะเล
ราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทัง้หมดประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม พรอ้มกบัมีรูปป้ันมือ
ยกัษ์คลา้ยกบัการยกชสูะพานไว ้ดสูวยอลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบือ้งลา่งไดอี้กตา่งหาก เรียกไดว้า่
เป็นจดุเช็กอินท่ีหา้มพลาดของบานาฮิลลเ์ลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบานาฮิลล)์ 

⇨ ชม สวนดอกไม้  ไฮไลทอี์กหนึ่งจดุบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จึงทาํใหด้อกไมบ้นเขา
แห่งนีม้ีสีสนัสวยสดงดงาม เชิญท่านช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธแ์ละเก็บภาพประทบัใจ 

 ⇨สู ่สวนสนุกแฟนตาซปีารค์ (Fantasy Park)สวนสนกุในรม่และกลางแจง้ขนาดใหญ่ อีกหนึ่งเมืองเทพนิยาย 
ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเครื่องเลน่หลากหลายรูปแบบใหท้่านไดท้า้ทายความมนัส ์อาทิเช่น 
หนงั4D,บา้นผีสิง,ถํา้ไดโนเสาร,์รถไฟเหาะและอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในสวนสนกุแห่งนีท้่านยงัสามารถเดินชอ้ปป้ิง
เลือกซือ้ของท่ีระลกึ มีรา้นอาหารมากมายหรือจะเดินเลน่ถ่ายรูปสวยๆตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย (รวมคา่
เครื่องเลน่ในสวนสนกุ ยกเวน้คา่เขา้พิพิธภณัฑห์ุ่นขึผ้ึง้ )  ห้ามพลาด !! สมัผสัประสบการณใ์หมไ่ปกบั รถรางอัล

ไพนโ์คสเตอร ์(Alpine Coaster)นั่งรถรางชมธรรมชาติ เครื่องเลน่ท่ีเป็นท่ีนิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเลก็
บงัคบัดว้ยมือ สามารถควบคมุใหช้า้หรือเรว็ได ้ปลอดภยั สามารถนั่งได ้2 คน เชิญท่านสนกุสนานกบัรถรางและชม
ธรรมชาติของเขาบานาฮิลล.์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร(บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบานาฮิลล)์ 

ทีพ่ัก MERCURE  BANA  HILL  FRENCH  VILLAGE  HOTELหรือเทยีบเท่า 
(หมายเหตุ  :ห้อง พักบนบานาฮิลล ์ไม่มีห้องส าหรับพัก 3 ท่าน  /มีแ ต่ห้องส าหรับพัก 2 ท่านหรือจา่ยเพ่ิมพักเดี่ยวเท่าน้ัน ) 

 

วนัที่ส่ี เมืองดานัง – วดัหลินอึ๋ง ( Linh Ung Pagoda) –ตลาดฮาน –สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง 
(กรุงเทพฯ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
⇨ สู ่วัดหลินอึง๋ (Linh Ung Pagoda)วดัท่ีใหญ่ท่ีสดุของเมืองดานงั อยู่บน
คาบสมทุร เซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบชูาเจา้แมก่วนอิมและเทพ
องคต์า่งๆ ไฮไลทข์องวดันีเ้ป็นท่ีประดิษฐานเจา้แมก่วนอิมยืนองคใ์หญ่สีขาว ท่ีมี
ความสงูถึง 67 เมตรตัง้อยู่บนฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตร  ยืนหนัหนา้ออกไปทาง
ทะเลและหนัหลงัใหภ้เูขา คอยปกป้องคุม้ครอง วดันีเ้ป็นสถานท่ีศกัดิสิ์ทธ์ิท่ีชาวบา้น
นิยมมากราบไหวข้อพรและยงัเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวจดุชมวิวท่ีสวยงามของ
เมืองดานงัอีกดว้ย 

⇨ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน อิสระเลือกซือ้สินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บหุรี่ และ



 

ของกินตา่งๆ เป็นตลาดสดและขายสินคา้พืน้เมืองของเมืองดานงัชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลงัรบัประทานอาหารนาํท่านเดินทางสูส่นามบิน 
14.45 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIRเท่ียวบินท่ี SL7173 
16.25น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
 

หมายเหต:ุ รายการทวัรท์่องเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมี
ตวัแทนบริษัท (มคัคเุทศก,์หวัหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแต่ละสถานท่ี) เป็นผูบ้ริหารเวลาปรบัเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม โดยทางบริษัทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั. 

 
เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทัวร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงสลบัโปรแกรมเดินทาง 

ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  
หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้วทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดวันเดินทาง เมษายน 2565 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 
พฤหัสบด–ี อาทิตย์ 

(วนัสงกรานต์) 14 – 17 เม.ย.65 16,888 3,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรไ์ม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ ์ณ วัน
เดนิทางไปและกลับ 

*ค่าบริการขา้งตน้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น้ันกรณีตา่งชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิ่นทา่นละ  1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  

*ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดนิทาง* 
 

ในส่วนหวัหน้าทวัรแ์ล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น ไม่ไดบ้ังคับ** 
ตามมาตรฐานการใหท้ริป วันละ วัน / ทา่น / บาท  

 
 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 คา่ตั๋วเครื่องบินไป -กลบั พรอ้มคณะ     
 คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี 
 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 20 กก.  
 คา่รถรบั -สง่ และนาํเท่ียวตามรายการ  
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ทาํหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล  
 คา่อินเตอรเ์น็ต คา่ซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงคา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
 (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ)  
 ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศกท้์องถิน่ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระทีส่นามบินในวัน

เดินทาง 
 ในส่วนหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ **ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท  /

ท่าน  /วัน  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วีซ่า กรณีสถานทตูมีการประกาศเก็บคา่วีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวรมั์ดจ าทัวรท่์านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่ริษัท

ก าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ให้ลูกค้าท่านอืน่ทีร่อทีน่ั่งอยู่โดยอัตโนมัติ  และต้องช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากท่านไม่ช าระเงนิหรือไม่ช าระเงนิตามก าหนดให้ถอืว่าท่านสละสิทธิในการเดินทาง
น้ัน ๆ เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้
ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

**กรณีเดินทางช่วงวันหยุดยาว เช่นสงกรานต ์ปีใหม่ ช าระค่าทัวรมั์ดจ าทัวรท่์านละ 10,000 บาท** 
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบใุนรายการ

เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
 



 

 
 

การยกเลิก 
เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินแบบเช่าเหมาลาํ การนัตีการจ่ายเงินลว่งหนา้เตม็ 100% ซึง่เมื่อจองและจ่ายมัด
จ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคนืเงนิค่ามัดจ าหรือค่าทัวรใ์ดๆ ท้ังสิน้ เวน้แต ่
1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมห่กัคา่ใชจ้่ายใดๆ 

ทัง้สิน้ ถา้ยงัไมม่ีการย่ืนวีซ่า หรือมีการเสียคา่ใชจ้่ายอื่นใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษัททราบลว่งหนา้ 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไมน่บั
รวมเสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)  

2. กรณีตอ้งทาํวีซ่า ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดินทางใหมม่าแทนไดท้นัก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แตม่ีการย่ืนวีซ่าไป
แลว้หรือมีคา่ใชจ้่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหกัคา่ใชจ้่ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปลว่งหนา้ตามจริงเท่านัน้ โดยตอ้งแจง้ทางบริษัททราบ
ลว่งหนา้ 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไมน่บัรวม เสาร ์อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ) 

**เน่ืองจากราคาทัวรนี์เ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณีทางบริษัทออกต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว จะไม่

สามารถเปลี่ยนรายชือ่ผู้เดินทาง ทุกกรณี** 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวรว่มเดินทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 
4. บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายไุตฝุ้่ น ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํรา้ย, 
การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทย และตา่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านัน้ 

9. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ , ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 



 

10. ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเดินทางพรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไมส่ามารถนาํมาเลื่อนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัท ฯ ก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเขน็ (WHEELCHAIR), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

14. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้ แตม่ีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านัน้ 

15. เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

ขอ้ควรระวงั    
-กรณีถอืหนังสือเดินทางต่างชาติ กรุณาเชค็เร่ืองการยืน่วซ่ีาเข้าประเทศเวยีดนาม กับเจ้าหน้าทีทุ่กคร้ัง 

-กรณีลูกค้าทีต้่องเดินทางด้วยเทีย่วบินในประเทศ  ก่อนตัดสินใจซือ้ทัวร ์โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวันเวลา 
เทีย่วบิน  หรือตรวจสอบกับทางบริษ ททัวร ์ก่อนตัดสินใจซือ้ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  

-รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน ค่าทัวรท์ีช่  าระกับผู้จัด เป็นการช าระขาดก่อนเดินทางและผู้จัดได้
ช าระต่อให้กับทางสายการบิน โรงแรม หรือสถานทีเ่ทีย่วต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดินทางเช่นกัน ฉะน้ันหาก
ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิในการคนืเงนิทุกกรณี  

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุมากกว่า 
7  เดอืน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหน้ากระดาษไม่น้อยกว่า2 หน้า 

หมายเหตุ  : ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอม
ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล**  
 

 
มาตรการท่องเท่ียวแบบ NEW NORMAL 

 

ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
1.ติดตัง้แอพลิเคชั่น หมอพรอ้ม 
2.มีวคัซีนพาสปอรต์ (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพรอ้ม)  
3.ไดร้บัวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดร้บัอย่างนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง  
4.มีผลตรวจโควิดโดยวิธี  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (คา่ใชจ้่ายไมร่วมในคา่ทวัร์)  



 

5.ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอย่างนอ้ย 7 วนั เพ่ือรบั QR CODE ทางอีเมลไ์วแ้สดงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฯ 
ตอนขาเขา้ประเทศไทย 
ระหว่างเดินทาง 

-หากตอ้งตรวจโควิดหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้-ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาทาํการตรวจ RT-PCR  
(คา่ใชจ้่ายในสว่นนีไ้มร่วมอยู่ในคา่ทวัร์)  

เดินทางกลับเข้าประเทศไทย 
1.เตรียม QR CODE ท่ีไดร้บัจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพ่ือแสดงตอ่เจา้หนา้ท่ีสายการบินและเจา้หนา้ท่ี ตม .ไทย 
กรณีไมม่ี QR CODE ท่านอาจถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้ไทย 
2.คนไทยท่ีเดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวคัซีนครบแลว้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั จะสามารถเดินทางเขา้ไทยไดท้าง
อากาศโดยไมต่อ้งกกัตวั ภายใตโ้ครงการ TEST & GO บนเง่ือนไขดงันี ้
-ทาํการจองและจ่ายคา่หอ้งพกัท่ีโรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน (คา่ใชจ้่ายไมร่วมอยู่ในคา่
ทวัร์)  

-มีผลตรวจโควิดแบบ  RT-PCR  โดยผลออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนขึน้เครื่อง  
-ตรวจโควิด ในวนัแรกท่ีเดินทางกลบัเขา้ถึงประเทศไทยและตอ้งรอผลท่ีโรงแรมท ืีื่กกัตวัจนกวา่จะไดร้บัผลแจง้ตรวจเป็นลบ 

(คา่ใชจ้่ายไมร่วมอยู่ในคา่ทวัร์ )และเมื่อไดร้บัผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพืน้ท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนได้  
-เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี ท่ียงัไมไ่ดร้บัวคัซีนและเดินทางพรอ้มผูป้กครองสามารถเขา้ประเทศไทยภายใตโ้ครงการ TEST & GO 

 

หมายเหต ุ: แต่ละประเทศมีเง่ือนไขใหน้กัท่องเท่ียวจะตอ้งมีประกนัสขุภาพและประกนัการเดินทางที่แตกต่างกนั 
(ค่าประกนัไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ค่าใชจ้่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศนัน้ๆ)และเง่ือนไขต่างๆขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  ทัง้นืีืท้างบริษัทฯ ยดึตามประกาศของทางรฐัฯและประเทศ
ที่เดินทางเป็นหลกั ทางบริษัทฯจะคาํนงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  *กรุณาอ่าน

เง่ือนไขขอ้ตกลงอย่างละเอียดก่อนทาํการจองทวัรห์รือชาํระเงิน  *จากนัน้จะถือว่าผูเ้ดินทางรบัทราบตามขอ้กาํหนด 
หากเกิดความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบทกุกรณี 

 
 

 


