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เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน
เต็มอิม่ 2 สวนสนุก ASIA PARK DANANG + SUN WORLD BA NA HILLS
สู่ เมืองเทพนิยาย “บานาฮิลล์ ” ชม สวนดอกไม้ สะพานทอง หมู่บ้านฝรั่งเศส โรงไวน์
นมัสการเจ้ าแม่ กวนอิม ณ วัดหลินอึง๋ . . หมู่บ้านกัม๊ ทาน(นั่งเรื อกระด้ง) . . บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ 3 มื้อ
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เดินทางด้ วยการบิน THAI LION AIR (SL)
กาหนดการเดินทาง

วันแรก

สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – สวนสนุก ASIA PARK SUN WORLD DANANG

09.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน
THAI LION AIR ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL7172
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ดานัง (Danang) เมืองท่าติดทะเลที่มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับ 4 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุ งฮานอยกับนครโฮจิมินท์ เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญของเวียดนาม
ตอนกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมและเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ ปั จจุบนั ดานังกาลังได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจด้วย (เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย( ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ว  บริ การขนมปั ง
เวียดนาม
⇨ สู่ สวนสนุก ASIA PARK SUN WORLD
DANANG WONDERS สวนสนุกใหญ่ของเมือง
ดานัง มี พ้ืนที่ ม ากกว่า 868,694 ตารางเมตร ตั้ง อยู่
ใกล้บริ เวณแม่น้ าฮาน สวนสนุกที่เหมาะสาหรับทุก
เพศทุกวัย ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สวนสนุกแห่ งนี้ มี
ทั้ง โซนกลางแจ้ง และโซนในร่ ม เมื่ อ เข้า บริ เ วณ
ส ว น ส นุ ก ท่ า น ส า ม า ร ถ นั่ ง ร ถ ไ ฟ ฟ้ า
โมโนเรล นั่งตูล้ ะ 8 คน ชมรอบสวนสนุ ก อิสระ
ท่ า นเต็ ม อิ่ ม กั บ บรรดาเครื่ องเล่ น หลากหลาย
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 สัมผัสความสู ง 47 เมตร และ
เครื่ องเล่นอื่นๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกมีร้านอาหาร,ร้านกาแฟและร้านขายสิ นค้าของฝากของที่ระลึก อยู่
มากมาย HILIGHT !! พบกับ ชิงช้ า SUN WHEEL ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ที่จะนาท่านไปพบกับวิวที่
สวยงามของเมืองดานังในมุมกว้าง มองเห็นแม่น้ าฮาน ด้วยความสูงถึง 115 เมตร(เทียบเท่าอาคาร 25 ชั้น) และ
โซนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่จดั ไว้ให้ท่านได้ถ่ายรู ป ไม่วา่ จะเป็ น ZONE สิ งคโปร์,เนปาล,กัมพูชา,ไทย,
อินเดีย,จีน,เกาหลี,ญี่ปุ่นและเวียดนาม เชิ ญท่านท่องเที่ยวในโลกสวนสนุ กตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
(ค่าเครื่ องเล่นรวมอยูใ่ นค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว)
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติในสวนสนุก)
 ทีพ่ กั GOLDEN ROSE DANANG หรื อเทียบเท่ า

12.00 น.
13.45 น.

ค่า
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วันทีส่ อง เมืองดานัง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรื อกระด้ ง) – เมืองมรดกโลกฮอยอัน(วัด บ้ านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น) – เมืองดานัง – สะพานแห่ งความรัก (Love Bridge) – สะพานมังกร (Dragon Bridge)
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
⇨ สู่ เมืองฮอยอัน (HOI AN) เป็ นเมืองขนาดเล็กริ มฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่
ในเขตจังหวัดกว๋ างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็ นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปี พ .ศ.2542 องค์การยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็ นมรดก
โลก ด้วยเหตุผลว่าเป็ นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการ
ผสมผสานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ
ภายในเมืองได้รับการอนุรั กษ์ให้อยูใ่ นสภาพเดิมไว้ได้เป็ นอย่างดี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)
ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถพร้อมชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้าน
⇨ แวะชม หมู่บา้ นแกะสลักหิ นอ่อนหรื อหมู่บา้ นนอนเหนื อก (Non Nuoc Village) ให้ท่านได้ชมงานฝี มือขึ้น
ชื่อของเวียดนาม ชมการแกะสลักหิ นอ่อน,หิ นหยก สามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านได้
⇨ สู่ หมู่บ้านกัม๊ ทาน )Cam Thanh Water Coconut Village) หมู่บา้ นเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยูใ่ นสวน
มะพร้าวริ มแม่น้ า ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็ นที่พกั อาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง
ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั่งเรื อกระด้ ง” (ในอดีตเรื อกระด้งใช้สาหรับขนของระหว่างเรื อลา
ใหญ่ ลักษณะจะเป็ นตระกร้าไม้ไผ่สานครึ่ งวงกลม ทาด้วยน้ ายาเคลือบกันน้ าปัจจุบนั นามาใช้ในการท่องเที่ยว)
ล่องเรื อไปตามสายน้ าชมธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นใช้เวลาในการล่องเรื อประมาณ 15 นาที.

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
⇨ เที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม
“ถนนตรั นฝู” ถนนที่ ตดั ผ่านเมื องฮอยอัน เป็ นศูนย์กลางของเมื องนี้ สองฝั่ งเป็ นที่ ต้ งั ของคฤหาสน์โบราณ
มากมาย ส่วนใหญ่เป็ นของชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2388-2488 และชมคฤหาสน์หลังใหญ่
ที่สุดของถนนสายนี้ อายุเกือบ 200 ปี ชม วัดกวางดง (Quang Dong Temple) วัดจีนสร้างขึ้นในปี 1885 เป็ นที่
นิ ย มสาหรั บครอบครั วผูท้ ี่ มี เชื้ อสายจี นและนัก ท่ องเที่ ย วชาวจี นมากราบไหว้ข อพร อิ สระท่ านขอพรสิ่ ง
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ศักดิ์สิทธิ์ และถ่ายภาพตามอัธยาศัย ชม บ้านโบราณ (Old House) บ้านโบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลป
ผสมผสานที่มีอยูม่ ากมาย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเก่าๆตามอัธยาศัย ชม สะพานญี่ปุ่น (Japan Bridge) ซึ่ ง
เป็ น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยูใ่ น
เมืองฮอยอัน เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นอีกฝั่งคลองกับชุมชนชาวจีน เป็ นการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าขาย
ของทั้งสองฝั่ง สะพานสร้างด้วยปูนและไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาโบราณ เป็ นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
และมิตรภาพ ภายในมีศาลเจ้าเพื่อเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและสะพานแห่ งนี้ เริ่ มสร้างในปี วอก
และสร้างเสร็ จในปี จอ จึงมีรูปปั้ นลิงกับหมาอยูท่ ี่ปลายสะพานทั้งสองฝั่ง อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก จนถึง
เวลานัดหมาย. นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที)

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
⇨ ชม สะพานแห่ งความรัก (Love Bridge) ที่คู่รักนิ ยมพากันมาถ่ายรู ป เขียนชื่อคล้องกุญแจบนสะพานแห่ ง
นี้ เป็ นอีกจุดที่นิยมสาหรับวัยรุ่ นและนักท่องเที่ยว.
⇨ ชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสาเร็ จแห่งใหม่ของเวียดนาม มีความ
ยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ าฮานประเทศเวียดนาม สะพานมังกร
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เป็ นสัญลักษณ์ของการฟื้ นคืนประเทศ ฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้
เปิ ดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปั ตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตานาน
ของเวียดนาม.

 ทีพ่ กั GOLDEN ROSE DANANG หรื อเทียบเท่ า
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วันทีส่ าม เมืองดานัง – เขาบานาฮิลล์+นั่งกระเช้ ายาวทีส่ ุ ดในโลก (หมู่บ้านฝรั่งเศส+โรงไวน์ Debay Wine Cellar+
สะพานทอง+สวนดอกไม้ +สวนสนุก) พักบนบานาฮิลล์
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
⇨ สู่ เขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hill) บานาฮิลล์อยูใ่ นจังหวัดดานัง ห่ างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มี
ความสู ง จากระดับน้ าทะเล 1,487 เมตร ภู เขาแห่ ง นี้ ถูกเนรมิ ตขึ้ นใหม่ ให้มี ท้ งั โรงแรมที่ พกั วัดวาอาราม
หมู่บา้ นฝรั่งเศส สวนสนุก สวนดอกไม้ พร้อมกับสะพานริ มเขาสุ ดอลังการแห่ งใหม่ Hilight!! นัง่ กระเช้ายาว
ที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยเวิลด์เรคคอร์ ด World Record ประเภท Non Stop กระเช้านี้ มีความ
ยาวถึ ง 5,042 เมตร บานาฮิ ลล์เคยเป็ นสถานที่ ตากอากาศที่ ดีที่สุดของเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่
ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม บานาฮิ ลล์ได้สร้าง “แฟนตาซี ปาร์ ค ” สวนสนุ กในร่ มและกลางแจ้งขนาด
ใหญ่ สร้างให้เป็ นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยูท่ ่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งนี้

⇨
ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส (French Village) หมู่บา้ นสไตล์ฝรั่งเศสสมัยยุคกลางที่ถูกสร้างเพื่อเป็ นเมืองตากอากาศ
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานที่แห่งนี้จะมีท้ งั ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ์ ร้านขายของที่ระลึก.
⇨ ชม โรงไวน์ (Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวน์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศส ไวน์ที่นี่จะ
ถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16-20 องศา ห้องเก็บไวน์จะอยูล่ ึกลงไป 100 เมตร.
⇨ ชม สะพานทอง )Golden Bridge) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ของบานาฮิลล์ มีสถาปั ตยกรรมที่โดด
เด่น เป็ นสะพานลอยฟ้าริ มหน้าผาที่สวยงามมากที่สุดในโลก ถูกเนรมิตให้ต้ งั อยูร่ ิ มหน้าผาบนยอดเขาสู งจาก
ระดับน้ าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตัวสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม
พร้อมกับมีรูปปั้นมือยักษ์คล้ายกับการยกชูสะพานไว้ ดูสวยอลังการและยังสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบื้องล่าง
ได้อีกต่างหาก เรี ยกได้วา่ เป็ นจุดเช็กอินที่หา้ มพลาดของบานาฮิลล์เลยทีเดียว

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์)
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⇨ ชม สวนดอกไม้ ไฮไลท์อีกหนึ่งจุดบนบานาฮิลล์ เนื่องจากสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี จึงทาให้ดอกไม้บน
เขาแห่งนี้มีสีสนั สวยสดงดงาม เชิญท่านชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธ์และเก็บภาพประทับใจ
⇨ สู่ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ ค (Fantasy Park) สวนสนุกในร่ มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ อีกหนึ่ งเมืองเทพ
นิยาย ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเครื่ องเล่นหลากหลายรู ปแบบให้ท่านได้ทา้ ทายความมันส์
อาทิ เช่ น หนัง 4D,บ้านผีสิง ,ถ้ าไดโนเสาร์ ,รถไฟเหาะและอื่ นๆอี กมากมาย ภายในสวนสนุ กแห่ งนี้ ท่านยัง
สามารถเดินช้อปปิ้ งเลือกซื้อของที่ระลึก มีร้านอาหารมากมายหรื อจะเดินเล่นถ่ายรู ปสวยๆตามอัธยาศัย จนถึง
เวลานัด หมาย (รวมค่ าเครื่ อ งเล่น ในสวนสนุ ก ยกเว้น ค่ าเข้า พิพิ ธ ภัณ ฑ์หุ่ นขึ้ ผ้ ึ ง ) ห้ า มพลาด !! สัม ผัส
ประสบการณ์ใหม่ไปกับ รถรางอัลไพน์ โคสเตอร์ )Alpine Coaster) นัง่ รถรางชมธรรมชาติ เครื่ องเล่นที่เป็ นที่
นิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเล็กบังคับด้วยมือ สามารถควบคุมให้ชา้ หรื อเร็ วได้ ปลอดภัย สามารถนัง่ ได้
2 คน เชิญท่านสนุกสนานกับรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล์.

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติบนบานาฮิลล์)
 ทีพ่ กั MERCURE BANA HILL FRENCH VILLAGE HOTEL หรื อเทียบเท่ า
(หมายเหตุ ห้ อง :พักบน บานาฮิลล์ ไม่ มหี ้ องสาหรับพัก 3 ท่ าน มีแ /ต่ ห้องสาหรับพัก 2 ท่ านหรื อจ่ ายเพิม่ พักเดีย่ วเท่ านั้น(

วันทีส่ ี่

เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda) – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง
(กรุงเทพฯ)

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
⇨ สู่ วัดหลินอึง๋ )Linh Ung Pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง อยูบ่ น
คาบสมุทร เซิ นจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวัดเป็ นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและ
เทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวัดนี้ เป็ นที่ ประดิ ษฐานเจ้าแม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สี
ขาว ที่ มีค วามสู ง ถึง 67 เมตรตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้าง 35 เมตร ยืนหันหน้า
ออกไปทางทะเลและหันหลัง ให้ภูเขา คอยปกป้ องคุม้ ครอง วัดนี้ เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรและยังเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยว
จุดชมวิวที่สวยงามของเมืองดานังอีกด้วย
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⇨ ช้อปปิ้ ง ตลาดฮาน อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าหลากหลายชนิ ด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่างๆ เป็ นตลาด
สดและขายสิ นค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.45 น . เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL7173
16.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ........
หมายเหตุ : รายการทัวร์ ท่องเทีย่ วสามารถเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์ ,หัวหน้ า
ทัวร์ ,คนขับรถของแต่ ละสถานที่) เป็ นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ.

เนื่องจากเป็ นเทีย่ วบินแบบเช่ าเหมาลา ทั้งนีเ้ ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงสลับโปรแกรมเดินทาง
ขึน้ อยู่กบั การCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่ สามารถแทรกแซงได้
หากได้ รับการ CONFIRM เรียบร้ อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ ง ให้ ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วัน
หากลูกค้ าต้ องการซื้อตั๋วเครื่ องบินในประเทศ กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ ง

อัตราค่าบริการ
กาหนดวันเดินทาง เมษายน 2565
พฤหัสบดี– อาทิตย์
(วันสงกรานต์ )

14 – 17 เม.ย.65

ราคา
ผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว

16,888

4,500

โปรแกรมทัวร์ ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ค่ าบริการข้ างต้ นเีพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านั้น* กรณีต่างชาติชาระเพิม่ 3,000 บาท
ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นท่ านละ1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่ อท่าน
*ชาระทีส่ นามบินก่อนออกเดินทาง*
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ ได้ บังคับ**
ตามมาตรฐานการให้ ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
















ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป - กลับ พร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ ส่ ง-และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี้ ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง
ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน วันละ 50 บาท / ท่ าน / วัน ตามมาตรฐานการให้ ทิป **ไม่ ได้ บังคับ**
ค่ าภาษีมลู ค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณี สถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชาระค่ าทัวร์ มดั จาทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้ อมหน้ าพาสฯ ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ ชาระตามที่บริษทั กาหนด ขอ
อนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้ องชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน หากท่ าน
ไม่ ชาระเงินหรื อไม่ ชาระเงินตามกาหนดให้ ถือว่ าท่ านสละสิ ทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ เรียบร้ อยแล้ ว ทางบริษทั ฯ
ถือว่ าท่ านยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ท้ งั หมดนีแ้ ล้ ว
กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดยาว เช่ น** สงกรานต์ ปี ใหม่ ชาระค่ าทัวร์ มดั จาทัวร์ ท่านละ 10,000 บาท**
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั
ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
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การยกเลิก
เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินแบบเช่าเหมาลา การันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม %100 ซึ่ งเมื่อจองและจ่ ายมัดจาแล้ ว ถ้ าผู้
จองยกเลิกจะไม่ มกี ารคืนเงินค่ ามัดจาหรื อค่ าทัวร์ ใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และ)
(วันหยุดราชการ
2. กรณี ตอ้ งทาวีซ่า ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อมี
ค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น โดยต้องแจ้งทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวัน
เดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

** เนื่องจากราคาทัวร์ นีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่ องบินแบบเช่ าเหมาลา กรณีทางบริษัทออกตั๋วเครื่ องบินแล้ว จะไม่ สามารถ
เปลีย่ นรายชื่ อผู้เดินทาง ทุกกรณี**
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

หมายเหตุ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวตั ิและอื่นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรับสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิ นตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และหรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เ/กิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
ในกรณี ที่ ลูกค้าต้อ งออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต่ อเจ้าหน้าที่ ข องบริ ษทั ฯ ก่ อนทุ กครั้ ง มิ ฉะนั้นทางบริ ษ ทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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13. หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดู แลพิ เศษ นัง่ รถเข็น )WHEELCHAIR(, เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มี โรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดิ นทางท่องเที่ ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 5 - 4ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้า
ทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
14. มัคคุ เทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่ มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ข้อควรระวัง
กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างชาติ-กรุ ณาเช็คเรื่ องการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศเวียดนาม กับเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
กรณีลูกค้ าที่ต้องเดินทางด้ วยเที่ยวบินในประเทศ ก่ อนตัดสิ นใจซื้ อทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา เที่ยวบิน หรื อตรวจสอบกับทางบริษททัวร์ ก่ อนตัดสิ นใจซื้ อตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ
บทางสายรับเีพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ที่ชาระกับผู้จดั เป็ นการชาระขาดก่ อนเดินทางและผู้จัดได้ ชาระต่ อให้ ก-ั
การบิน โรงแรม หรื อสถานที่เที่ยวต่ างๆ แบบชาระขาดก่ อนออกเดินทางเช่ นกันีะนั้นหากท่ านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริการตาม
รายการไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใด หรื อได้ รับการปฎิเสธเข้ าหรื อออกเมืองจากประเทศในรายการประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทางผู้จัดขอ)
สงวนสิ ทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุมากกว่ า 7 เดือน ขึน้ ไปก่ อนการเดินทาง
และต้ องมีหน้ ากระดาษไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
หมายเหตุ สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ ถึง : 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจาก
บิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
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มาตรการท่ องเที่ยวแบบ NEW NORMAL
ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย
.1ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม
.2มีวคั ซีนพาสปอร์ต (ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม)
.3ได้รับวัคซี นครบถ้วนแล้วและต้องได้รับอย่างน้อย วัน ก่อนการเดินทาง 14
.4มีผลตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR เป็ นลบ โดยผลออกภายใน (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ) ชัว่ โมงก่อนออกเดินทาง 72
.5ลงทะเบียน THAILAND PASS ก่อนกลับประเทศไทยอย่างน้อย วัน เพื่อรับ 7QR CODE ทางอีเมล์ไว้แสดงให้กบั เจ้าหน้าที่ฯ
ตอนขาเข้าประเทศไทย

ระหว่ างเดินทาง
หา-กต้องตรวจโควิดหลังจากถึงประเทศต้นทางตามมาตรการเข้า ออกประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่ฯ มาทาการตรวจ-RT-PCR
(ค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ )

เดินทางกลับเข้ าประเทศไทย
.1เตรี ยม QR CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ ตมไทย กรณี .
ไม่มีQR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าไทย
.2คนไทยที่เดินทางจาก วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศ 14 ประเทศและฉี ดวัคซี นครบแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 63
ดยไม่ตอ้ งกักตัว ภายใต้โครงการโTEST & GO บนเงื่อนไขดังนี้
-ทาการจองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรื อ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่ นค่า) คืน 1
(ทัวร์
มีผลตรวจโควิดแบบ- RT-PCR โดยผลออกภายใน ชัว่ โมง ก่อนขึ้นเครื่ อง 72
ในวันแรกที่เดินทางกลับเข้าถึงประเทศไทยและต้องรอผลที่โรงแรมที่กกั ตัวจนกว่าจะได้รั ตรวจโควิด-บผลแจ้งตรวจเป็ นลบ
และเมื่อได้รับผลตรวจเป็ นลบสามารถเดินทางไปพื้นที่หรื อจังหวัดอื่นได้ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่ นค่าทัวร์ )
มผูป้ กครองสามารถเข้าประเทศไทยภายใต้โครงการปี ที่ยงั ไม่ได้รับวัคซี นและเดินทางพร้อ 12 เด็กอายุต่ากว่า-TEST & GO
หมายเหตุ : แต่ ละประเทศมีเงื่อนไขให้ นักท่ องเที่ยวจะต้ องมีประกันสุ ขภาพและประกันการเดินทางที่แตกต่ างกัน ค่ าประกันไม่ )
(รวมอยู่ในค่ าทัวร์ ค่ าใช้ จ่ายขึน้ อยู่แต่ ละประเทศนั้นๆ และเงื่อนไขต่ างๆข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนีท้ างบริษัทฯ ยึดตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็ นหลัก ทางบริษัทฯจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ *อนทาการจองทัวร์ หรื อชาระเงิน กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขข้ อตกลงอย่ างละเอียดก่ *
จากนั้นจะถือว่ าผู้เดินทางรับทราบตามข้ อกาหนด หากเกิดความเสี ยหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบทุกกรณี
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