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เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั  3 วนั 2 คนื  
 เทีย่วบานาฮลิลเ์ต็มวนั (พกัดานงั 2 คนื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ THAI VIETJET  
บรกิารน า้หนกักระเป๋า 20 KG น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าขึน้บานาฮลิล ์
ชมสวนดอกไมเ้มอืงหนาว เลน่สวนสนุก เทีย่วเมอืงฮอยอนั  

น ัง่เรอืกระดง้ แวะ Café Chic Chillax  ชมสะพานมงักร สะพานแหง่ความรกั 

พกัเมอืงดานงั 2 คนื น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
อิม่อรอ่ย อาหารหลากหลาย และ อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์

แถมฟร ี!! กระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
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หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ 
ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ 
หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะ

คอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิดานงั-หมูบ่า้นก ัม๊ทาน-ลอ่งเรอื 
  กระดง้-Café Chic Chillax-เมอืงมรดกโลกฮอยอนั 

08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Viet Jet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่งทัวร์และ
หัวหนา้ทัวร์ ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความ
สะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

   

 
 

เน่ืองจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้  
ทีน่ั่งอาจจะไมไ่ดน่ั้งตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ Thai Viet Jet (VZ) เทีย่วบนิที ่
VZ960 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ
ศลุกากรตามขัน้ตอน น าทา่นรับสมัภาระ และออกเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง  
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 น าท่านเดินทางสู่เมอืงฮอยอนั เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของ
ประเทศเวยีดนาม ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญ
อกีแห่งหนึง่ในเวยีดนาม น าท่านแวะเทีย่วหมูบ่า้นก ัม๊ทาน ใหท้่านไดส้ัมผัสกับประสบการณ์
ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมีแม่น ้าลอ้มรอบ ในปัจจุบันอาชพีหลัก
ของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมงเป็นหลัก น าทา่นท ากจิกรรมลอ่งเรอืกระดง้ ทา่นจะได ้
รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหว่างทีล่่องเรอืกระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็
จะมกีารขับรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบเป็นจังหวะดนตร ี
(คา่ทปิส าหรับคนพายเรอืกระดง้ ทา่นละ 50 บาท หรอืแลว้แตท่า่นพงึพอใจ ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่café chic chillax ถา่ยรปูเก๋ๆ  ชมิกาแฟ เช็คอนิทีร่า้น Café แหง่น้ี
เป็น Café เมอืงฮอยอันทีอ่ยู่กลางทุ่งนาเขยีวขจี เป็นอกีหนึง่รา้นกาแฟววิสวยหลักลา้น ทีไ่ม่
ควรพลาดจรงิๆ (ราคาทัวร ์ไมร่วมเครือ่งดืม่ น ้าดืม่ตา่งๆ กรณีทา่นตอ้งการซือ้เครือ่งดืม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการขึน้
ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแกก่ว่า 200 ปี มี
หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้าแบบทัง้ใน
ดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรง
ไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนทีนั่บถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนับ
ถอืก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้  
น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์
ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน 
และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคง
เหลอือยู่ของชาวจีนเขา้เมือ่ศตวรรษที่ 17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ย
การชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็น
สัญลักษณ์เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย 
(ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
ทีพ่กั GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL HO-
ANG DAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 

วนัที ่2 บานาฮลิล-์ น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า-สวนดอกไม-้สะพานมอืสทีอง-รถราง  
   อสิระเลน่เครือ่งเลน่ตามอธัยาศยั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น-วดัลนิหอ์ ึง๋ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 
  เดนิทางสู่ เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่ ภูเขาบานาฮลิล ์น าท่านน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีสุ่ด

ในโลกขึน้ไปทีบ่านาฮลิล ์(BA NA HILLS) เมอืงฝรั่งเศสในเวยีดนามอันแสนสวยในหุบ
เขาสูง ทีม่อีากาศดปีระมาณ 10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่ว รี
สอรท์ โรงแรม และสวนสนุก ใหท้่านชมสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ทีม่ดีอกไมห้ลากหลาย
พันธุ ์ถกูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม มมีมุถา่ยรปูน่ารักๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยภาพอยา่งจใุจ   

  อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์บนสะพานโกเดน้บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานทีท่่องเทีย่ว
ใหม่ล่าสุดตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คอืสะพานถูกทอด
ผ่านอุง้มอืหนิขนาดยักษ์สองมอื ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกับว่าก าลังเดนิอยู่บนเสน้ดา้ยสี

ทองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาต)ิ (4) 

จากนั้นอสิระใหท้่านไดเ้ล่น สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่น
ภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึง้ และเครื่องเล่นที่ใชร้ะบบหยอด
เหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรูปแบบใหท้่านเลอืก อาทเิช่น 
โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมทีช่วนใหทุ้กท่านระทกึขวัญไปกับ
เครือ่งเล่น บา้นผสีงิ และอกีมากมาย หรอืท่านสามารถเลอืกเล่น “รถราง” เครือ่งเล่นขึน้ชือ่
ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรือ
เร็วขึน้อยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรือมือถือ
ขึน้มาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะมจีุดบรกิารถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลอืกซือ้ภาพตนเอง
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดใ้นราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักท่องเทีย่ว) ไดเ้วลา
อันสมควรน าทา่นน่ังกระเชา้ลงเขาเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 
 น าท่านแวะชม หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน เป็นงานหัตกกรมศลิปะของประเทศเวียดนาม
ภายในท่านจะไดพ้บกับงานเกะสลักที่สรา้งสรรคด์ว้ยมอืจากชา่งหลากหลายแขนง และอสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหัตศลิป์ภายในตามอัธยาศัย  

จากนัน้น าท่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัลงิหอ์ ึง๋ ตัง้อยู่แหลมเซนิจร่า เป็นวัดทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของเมอืงดานัง เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุทัง้หา้
และจติใจของชาวเวยีดนาม นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้แม่กวนอมิ มคีวามสูงถงึ 67 เมตร 
ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว กวา้งถงึ 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอย
ปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ัง และยังเป็นจุดชมววิทีส่วยงามของ
เมอืงดานัง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) 
ทีพ่กั GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL HO-
ANG DAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
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วนัที ่3 เมอืงดานงั–ผลติภณัฑจ์ากเยือ่ไมไ้ผ–่สะพานมงักร–ตลาดฮาน–กรงุเทพ 
   สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6) 

น าท่านแวะชมผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่เป็นนวัตกรรมใหม่ประเทศฝรั่งเศสที่มี
ขบวนการเอาไมไ้ผ่มาเผา ผ่านขบวนการต่างๆเพือ่ออกมาเป็นดา้ยไมไ้ผ่ และใชผ้ลติออกมา
เป็นสนิคา้ต่างๆทีม่ปีระโยชน์ดตี่อสขุภาพ หลังจากนัน้น าท่านชม สะพานมงักร ถูกสรา้งขึน้
เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของเมอืงดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนฟปูระเทศและ
เศรษฐกจิ สะพานมังกรมคีวามยาว 666 เมตร แลว้ชม คารฟ์ดรากอ้น ใกลก้ับสะพานมังกร
เป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้าจากปาก ลักษณะคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยี์
ตอ้นรับแขกบา้นแขกเมืองของดานัง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดฮาน เป็นตลาดที่
รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก 
รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื้นเมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ 
ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง 
เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย *บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้* 

13.15 น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ Thai VietJet (VZ) เทีย่วบนิ
ที ่VZ961 

  
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

................................. 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 
 

 
 
 
 
 
 

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

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

ส าค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ เด็กไมม่เีตยีง  พกัเดีย่วเพิม่ 

22-24 เมษายน 2565 9,999 9,999 4,000 

06-08 พฤษภาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

13-15 พฤษภาคม 2565  12,999 12,999 4,000 

03-05 มถินุายน 2565 12,999 12,999 4,000 

24-26 มถินุายน 2565 11,999 11,999 4,000 

01-03 กรกฎาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

15-17 กรกฎาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

05-07 สงิหาคม 2565 11,999 11,999 4,000 

12-14 สงิหาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

02-04 กนัยายน 2565 11,999 11,999 4,000 

23-25 กนัยายน 2565 11,999 11,999 4,000 

07-09 ตลุาคม 2565 12,999 12,999 4,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็ก Infant (อายไุมเ่กนิ 2 ปี): 4,900 บาท/ทา่น 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
  

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายุต ัง้แต่ 12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 
(Passport vaccine) อย่างนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉีดไม่เกนิ 6 เดอืนก่อน
เดนิทาง  

2. มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช ั่วโมง หรือ ผลตรวจ ATK พร้อม
ใบรบัรองแพทยภ์าษาองักฤษ ภายใน 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง เด็กอายตุ า่กวา่ 2 
ขวบ ไมต่อ้งมผีลตรวจโควดิ  

3. แสดงเอกสารประกนัการคุ ้มครองรกัษาโควิด-19 วงเงนิมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
10,000 USD  

4. ส าหรบันกัท่องเทีย่ว ใหด้าวนโ์หลดแอป  PC COVID ของเวยีดนาม เพือ่ไว้
ส าหรบัตรวจสขุภาพในชว่งเวลาทีอ่ยูเ่วยีดนาม 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัการเดนิทาง ครอบคลมุโรคโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการ

เดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 

(เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงค์
พ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซี่าเขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (หากเกนิ 20 กโิลกรัมตอ่ 1 ทา่น) 

▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจ

ของทา่น 
▪ คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทางเขา้เวยีดนาม 72 ชัว่โมง หรอื คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ ATK 

พรอ้มใบรับรองแพทยภ์าษาอังกฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
▪ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารส าหรับใชใ้นการเช็คอนิขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ 800-

1,000 บาท (ส าหรับในกรณีทีม่ีประกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้่านตอ้งตรวจ) หากมีการอัพเดตหรือ
เปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนัน้ๆ ทางทัวรจ์ะรบีแจง้ใหท้า่นทราบ  

▪   คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย   

Package TEST&GO 
(รวมรถรับ-สง่/RT-PCR 1 ครัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชดุ ATK 1 กลอ่ง) 
พักเดีย่ว: 3,999 บาท/ทา่น 
พักคู:่ 6,999 บาท/หอ้ง 
 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ีผู ้
เดนิทางขัน้ต ่า 30 ทา่น หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื 
เลื่อนการเดนิทาง หรือ ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมีไฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้รา
ทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดนิทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์
ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการ
เดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่
สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ได ้
ทัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา 
หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวาม
จ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย 
รวมถงึค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นั้นใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 2-3 วัน กรณี

ลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็ม
จ านวน  

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 
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▪ เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่สง่ส าเนาหนังสอื
เดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นออก
บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

▪ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  
• หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่

รับผดิชอบ และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวี
ซา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 
21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันที่
เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
 
หมายเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ได้
อยา่งนอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

▪ ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย
จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสาย
การบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้  
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▪ หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตสุญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัว
นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่
ถงึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า
เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 


