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รหัสโปรแกรม : 22481  (กรรบรแ่ีรรหัสโปรแกรมงรกโรัหรง้จสาณุรม)  

 

 3 คืน เวยีดนาม  ดานัง  ฮอยอนั  บานาฮิลล์  4 วนั
เต็มอิม่ 2 สวนสนุก ASIA PARK  DANANG  +  SUN WORLD  BA NA HILLS 
สู่เมืองเทพนิยาย  “บานาฮิลล์” ชม สวนดอกไม้  สะพานทอง  หมู่บ้านฝร่ังเศส  โรงไวน์ 

นมัสการเจ้าแม่กวนอมิ ณ วดัหลนิอึง๋ . . หมู่บ้านกัม๊ทาน(น่ังเรือกระด้ง) . .  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 ม้ือ 
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เดนิทางด้วยการบนิ THAI LION AIR (SL) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – สวนสนุก ASIA PARK SUN WORLD DANANG  

09.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน 
THAI LION AIR ประตู 7 โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ท่าน 

12.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL7172 
13.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม  ดานัง (Danang) เมืองท่าติดทะเลท่ีมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดบั 4 ของเวียดนาม ตั้งอยู่ระหว่างกรุงฮานอยกบันครโฮจิมินท ์เมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญัของเวียดนาม
ตอนกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั ปัจจุบนัดานงัก าลงัไดรั้บการพฒันาเพื่อรองรับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจดว้ย (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย ( ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแลว้   บริการขนมปัง
เวียดนาม   

 ⇨ สู่  สวนสนุก ASIA PARK SUN WORLD 
DANANG WONDERS  สวนสนุกใหญ่ของเมือง
ดานังมีพื้นท่ีมากกว่า 868,694 ตารางเมตร ตั้ งอยู่
ใกลบ้ริเวณแม่น ้าฮาน สวนสนุกท่ีเหมาะส าหรับทุก
เพศทุกวยั ครอบครัว กลุ่มเพื่อน สวนสนุกแห่งน้ีมี
ทั้ งโซนกลางแจ้งและโซนในร่ม เม่ือเข้าบริเวณ
ส ว น ส นุ ก ท่ า น ส า ม า ร ถ นั่ ง ร ถ ไ ฟ ฟ้ า 
โมโนเรล นั่งตูล้ะ 8 คน ชมรอบสวนสนุก  อิสระ
ท่านเต็ม อ่ิมกับบรรดาเค ร่ือง เ ล่นหลากหลาย 
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 สัมผสัความสูง 47 เมตร และ
เคร่ืองเล่นอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกมีร้านอาหาร,ร้านกาแฟและร้านขายสินคา้ของฝากของท่ีระลึกอยู่
มากมาย  HILIGHT !!  พบกบั ชิงช้า SUN WHEEL ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ท่ีจะน าท่านไปพบกบัวิวท่ี
สวยงามของเมืองดานงัในมุมกวา้ง มองเห็นแม่น ้าฮาน ดว้ยความสูงถึง 115 เมตร(เทียบเท่าอาคาร 25 ชั้น) และ
โซนวฒันธรรมของแต่ละประเทศท่ีจดัไวใ้หท่้านไดถ่้ายรูป ไม่วา่จะเป็น ZONE สิงคโปร์,เนปาล,กมัพูชา,ไทย,
อินเดีย,จีน,เกาหลี,ญ่ีปุ่นและเวียดนาม เชิญท่านท่องเท่ียวในโลกสวนสนุกตามอธัยาศยั จนถึงเวลานัดหมาย 
(ค่าเคร่ืองเล่นรวมอยูใ่นค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติในสวนสนุก) 
 ทีพ่กั  GOLDEN  ROSE  DANANG  หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่อง เมืองดานัง – เมืองฮอยอนั – หมู่บ้านกั๊มทาน (น่ังเรือกระด้ง) – เมืองมรดกโลกฮอยอนั(วัด บ้านโบราณ 
สะพานญี่ปุ่ น) – เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) – สะพานมงักร (Dragon Bridge)   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     
⇨ สู่ เมืองฮอยอนั (HOI AN) เป็นเมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่
ในเขตจงัหวดักว๋างนาม มีประชากรอาศยัอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในปี พ .ศ.2542 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัให้เป็นมรดก
โลก ดว้ยเหตุผลว่าเป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการ
ผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของทอ้งถ่ินและของต่างชาติไวไ้ดอ้ย่างมีเอกลกัษณ์ และอาคารต่างๆ
ภายในเมืองไดรั้บการอนุรักษ์ให้อยูใ่นสภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) 
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นบนรถพร้อมชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบา้น 

 ⇨ แวะชม หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อนหรือหมู่บา้นนอนเหนือก (Non Nuoc Village) ให้ท่านไดช้มงานฝีมือข้ึน
ช่ือของเวียดนาม ชมการแกะสลกัหินอ่อน,หินหยก สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกแก่คนทางบา้นได ้
 ⇨ สู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน  )Cam Thanh Water Coconut Village) หมู่บา้นเลก็ๆ ในเมืองฮอยอนัตั้งอยูใ่นสวน
มะพร้าวริมแม่น ้า ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง
ใหท่้านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัการ “นั่งเรือกระด้ง”  (ในอดีตเรือกระดง้ใชส้ าหรับขนของระหว่างเรือล า
ใหญ่ ลกัษณะจะเป็นตระกร้าไมไ้ผส่านคร่ึงวงกลม ทาดว้ยน ้ายาเคลือบกนัน ้าปัจจุบนัน ามาใชใ้นการท่องเท่ียว) 
ล่องเรือไปตามสายน ้าชมธรรมชาติและวฒันธรรมทอ้งถ่ินใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 15 นาที.  

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

⇨ เท่ียวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอนั (Hoi An Ancient Town) ชมเมืองเก่าถนนสายวฒันธรรม 
“ถนนตรันฝู” ถนนท่ีตดัผ่านเมืองฮอยอนั เป็นศูนยก์ลางของเมืองน้ี สองฝ่ังเป็นท่ีตั้งของคฤหาสน์โบราณ
มากมาย ส่วนใหญ่เป็นของชาวจีนท่ีอพยพมาตั้งรกรากตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ.2388-2488 และชมคฤหาสน์หลงัใหญ่
ท่ีสุดของถนนสายน้ีอายเุกือบ 200 ปี  ชม วดักวางดง (Quang Dong Temple) วดัจีนสร้างข้ึนในปี 1885 เป็นท่ี
นิยมส าหรับครอบครัวผูท่ี้มีเช้ือสายจีนและนักท่องเท่ียวชาวจีนมากราบไหวข้อพร อิสระท่านขอพรส่ิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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ศกัด์ิสิทธ์ิและถ่ายภาพตามอธัยาศยั ชม บา้นโบราณ (Old House) บา้นโบราณหลงัคาทรงกระดองปูศิลป
ผสมผสานท่ีมีอยูม่ากมาย ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพบรรยากาศเก่าๆตามอธัยาศยั ชม สะพานญ่ีปุ่น (Japan Bridge) ซ่ึง
เป็น สะพานเก่าแก่กวา่ 400 ปี สญัลกัษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอนั สร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยูใ่น
เมืองฮอยอนั เพื่อแบ่งเขตชุมชนของชาวญ่ีปุ่นอีกฝ่ังคลองกบัชุมชนชาวจีน เป็นการเช่ือมต่อเสน้ทางการคา้ขาย
ของทั้งสองฝ่ัง สะพานสร้างดว้ยปูนและไม ้หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาโบราณ เป็นสญัลกัษณ์ของสนัติภาพ
และมิตรภาพ ภายในมีศาลเจา้เพื่อเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนและสะพานแห่งน้ีเร่ิมสร้างในปีวอก
และสร้างเสร็จในปีจอ จึงมีรูปป้ันลิงกบัหมาอยูท่ี่ปลายสะพานทั้งสองฝ่ัง อิสระเดินชมเมืองมรดกโลก จนถึง
เวลานดัหมาย.   น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดานงั (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

⇨ ชม  สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) ท่ีคู่รักนิยมพากนัมาถ่ายรูป เขียนช่ือคลอ้งกุญแจบนสะพานแห่ง
น้ี  เป็นอีกจุดท่ีนิยมส าหรับวยัรุ่นและนกัท่องเท่ียว. 
⇨ ชม สะพานมงักร (Dragon Bridge)  สะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม มีความ
ยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮานประเทศเวียดนาม สะพานมงักร
ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียว เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้
เปิดใชง้านตั้งแต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านาน
ของเวียดนาม. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 ทีพ่กั  GOLDEN  ROSE  DANANG  หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม เมืองดานัง – เขาบานาฮิลล์+น่ังกระเช้ายาวทีสุ่ดในโลก (หมู่บ้านฝร่ังเศส+โรงไวน์ Debay Wine Cellar+
สะพานทอง+สวนดอกไม้+สวนสนุก) พกับนบานาฮิลล์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ⇨ สู่  เขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hill) บานาฮิลลอ์ยูใ่นจงัหวดัดานัง ห่างจากตวัเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร มี
ความสูงจากระดับน ้ าทะเล 1,487 เมตร ภูเขาแห่งน้ีถูกเนรมิตข้ึนใหม่ให้มีทั้ง โรงแรมท่ีพกั วดัวาอาราม 
หมู่บา้นฝร่ังเศส สวนสนุก สวนดอกไม ้พร้อมกบัสะพานริมเขาสุดอลงัการแห่งใหม่ Hilight!! นัง่กระเชา้ยาว
ท่ีสุดในโลก ไดรั้บการบนัทึกสถิติโลกโดยเวิลดเ์รคคอร์ด World Record ประเภท Non Stop กระเชา้น้ีมีความ
ยาวถึง 5,042 เมตร บานาฮิลล์เคยเป็นสถานท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดของเวียดนามกลาง ถูกคน้พบในสมัยท่ี
ฝร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนาม บานาฮิลลไ์ดส้ร้าง “แฟนตาซี ปาร์ค” สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาด
ใหญ่ สร้างใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายท่ีสวยงาม ตั้งอยูท่่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาแห่งน้ี 

 
 
 
 
 

⇨
 ชม หมู่บ้านฝร่ังเศส (French Village) หมู่บา้นสไตลฝ์ร่ังเศสสมยัยคุกลางท่ีถูกสร้างเพื่อเป็นเมืองตากอากาศ
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1920 สถานท่ีแห่งน้ีจะมีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม โบสถ ์ร้านขายของท่ีระลึก. 
⇨ ชม โรงไวน์ (Debay Wine Cellar) โรงบ่มไวน์ท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี สร้างข้ึนโดยชาวฝร่ังเศส ไวน์ท่ีน่ีจะ
ถูกเกบ็รักษาไวใ้นระดบัอุณหภูมิ 16-20 องศา หอ้งเกบ็ไวน์จะอยูลึ่กลงไป 100 เมตร. 
 ⇨ ชม สะพานทอง  )Golden Bridge) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของบานาฮิลล ์มีสถาปัตยกรรมท่ีโดด
เด่น เป็นสะพานลอยฟ้าริมหนา้ผาท่ีสวยงามมากท่ีสุดในโลก ถูกเนรมิตให้ตั้งอยูริ่มหนา้ผาบนยอดเขาสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเลราว ๆ 1,400 เมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 เมตร ตวัสะพานมีสีเหลืองทองสวยงาม 
พร้อมกบัมีรูปป้ันมือยกัษค์ลา้ยกบัการยกชูสะพานไว ้ดูสวยอลงัการและยงัสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ เบ้ืองล่าง
ไดอี้กต่างหาก เรียกไดว้า่เป็นจุดเช็กอินท่ีหา้มพลาดของบานาฮิลลเ์ลยทีเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบานาฮิลล)์ 
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⇨ ชม สวนดอกไม้  ไฮไลทอี์กหน่ึงจุดบนบานาฮิลล ์เน่ืองจากสภาพอากาศเยน็ตลอดทั้งปี จึงท าใหด้อกไมบ้น
เขาแห่งน้ีมีสีสนัสวยสดงดงาม เชิญท่านช่ืนชมความสวยงามของดอกไมน้านาพนัธ์และเกบ็ภาพประทบัใจ 

  ⇨ สู่ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค (Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ อีกหน่ึงเมืองเทพ
นิยาย ท่ามกลางสายหมอก มีหลายหลายโซนและมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบให้ท่านไดท้า้ทายความมนัส์ 
อาทิเช่น หนัง4D,บ้านผีสิง,ถ  ้ าไดโนเสาร์,รถไฟเหาะและอ่ืนๆอีกมากมาย ภายในสวนสนุกแห่งน้ีท่านยงั
สามารถเดินชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือของท่ีระลึก มีร้านอาหารมากมายหรือจะเดินเล่นถ่ายรูปสวยๆตามอธัยาศยั จนถึง
เวลานัดหมาย (รวมค่าเคร่ืองเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นข้ึผึ้ ง)  ห้ามพลาด !! สัมผสั
ประสบการณ์ใหม่ไปกบั รถรางอลัไพน์โคสเตอร์  )Alpine Coaster) นัง่รถรางชมธรรมชาติ เคร่ืองเล่นท่ีเป็นท่ี
นิยมของประเทศเวียดนาม รถรางเลก็บงัคบัดว้ยมือ สามารถควบคุมให้ชา้หรือเร็วได ้ปลอดภยั สามารถนัง่ได ้
2 คน เชิญท่านสนุกสนานกบัรถรางและชมธรรมชาติของเขาบานาฮิลล.์   

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชาติบนบานาฮิลล)์  

 ทีพ่กั  MERCURE  BANA  HILL  FRENCH  VILLAGE  HOTEL หรือเทยีบเท่า 
(หมายเหตุ  :ห้อง พกับน บานาฮิลล์  ไม่มห้ีองส าหรับพกั 3 ท่าน  /มแี ต่ห้องส าหรับพกั 2 ท่านหรือจ่ายเพิม่พกัเดีย่วเท่าน้ัน( 

 

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

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
 ⇨ สู่  วัดหลนิอึง๋  )Linh Ung Pagoda)  วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั อยูบ่น
คาบสมุทร เซินจ่า ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและ
เทพองค์ต่างๆ ไฮไลท์ของวดัน้ีเป็นท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมยืนองค์ใหญ่สี
ขาว ท่ีมีความสูงถึง 67 เมตรตั้ งอยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตร ยืนหันหน้า
ออกไปทางทะเลและหันหลงัให้ภูเขา คอยปกป้องคุม้ครอง วดัน้ีเป็นสถานท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นนิยมมากราบไหวข้อพรและยงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว
จุดชมวิวท่ีสวยงามของเมืองดานงัอีกดว้ย 
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 ⇨ ชอ้ปป้ิง ตลาดฮาน อิสระเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายชนิด เช่นผา้ เหลา้ บุหร่ี และของกินต่างๆ เป็นตลาด

สดและขายสินคา้พื้นเมืองของเมืองดานงั ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   หลงัรับประทานอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
14.45 น . เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL7173 
16.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ........ 
 
หมายเหตุ : รายการทวัร์ท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยมีตัวแทนบริษัท (มัคคุเทศก์,หัวหน้า
ทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่) เป็นผู้บริหารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั. 

 
เน่ืองจากเป็นเทีย่วบินแบบเช่าเหมาล า ทั้งนีเ้ที่ยวบิน เวลา และโปรแกรมรายการทวัร์อาจมีการเปลีย่นแปลงสลบัโปรแกรมเดินทาง  

ขึน้อยู่กบัการCONFIRM จากทางสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงได้  
หากได้รับการ CONFIRM เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทแจ้ง ให้ทราบก่อนเดินทาง 3-5 วนั  
หากลูกค้าต้องการซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าทีก่่อนทุกคร้ัง 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง เมษายน 2565 
ราคา 

ผู้ใหญ่ พกัเดีย่ว 

พฤหัสบดี  –  อาทิตย์ 
(วนัสงกรานต์) 

14 – 17 เม.ย.65 16,888 4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร์ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
ค่าบริการข้างต้นเีพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน* กรณต่ีางชาติช าระเพิม่ 3,000 บาท  

  ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน 
*ช าระทีส่นามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**  
ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั พร้อมคณะ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
  ค่ารถรับ -ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล  
 ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 
 )กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการ(  
 ค่าทิปคนขับรถ และมคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบินในวันเดนิทาง  

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั ตามมาตรฐานการให้ทิป **ไม่ได้บังคับ** 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3% 
 ราคาทวัร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเกบ็ค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มดัจ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 24 ช่ัวโมง หากไม่ช าระตามที่บริษทัก าหนด ขอ

อนุญาตตดัที่น่ังเพ่ือให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รอที่น่ังอยู่โดยอตัโนมตั ิ และต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั หากท่าน
ไม่ช าระเงนิหรือไม่ช าระเงนิตามก าหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดนิทางน้ัน ๆ เม่ือท่านช าระเงนิค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ
ถือว่าท่านยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนีแ้ล้ว 

กรณีเดนิทางช่วงวันหยุดยาว เช่น** สงกรานต์ ปีใหม่ ช าระค่าทัวร์มดัจ าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท** 
2. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
3. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทั

ฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า การันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100  %  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มกีารคืนเงนิค่ามดัจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เวน้แต่ 
1.  ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงั

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใชจ่้ายอ่ืนใด โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนัเดินทาง )ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และ
วนัหยดุราชการ(  

2. กรณีตอ้งท าวีซ่า ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมี
ค่าใชจ่้ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ 15 วนัก่อนวนั
เดินทาง )ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ(  
** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า กรณีทางบริษัทออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว จะไม่สามารถ

เปลีย่นรายช่ือผู้เดินทาง ทุกกรณ*ี* 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เช่น พายุไตฝุ้่ น ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านมากกวา่ 7 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ  /หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเ กิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋

เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
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13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น  )WHEELCHAIR (, เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวใน
ระยะเวลาเกินกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้
ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

ขอ้ควรระวงั    
-กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาติ กรุณาเช็คเร่ืองการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศเวยีดนาม กบัเจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

-กรณีลูกค้าที่ต้องเดนิทางด้วยเที่ยวบินในประเทศ  ก่อนตดัสินใจซ้ือทัวร์ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดวนัเวลา เที่ยวบิน  หรือตรวจสอบกบั
ทางบริษ ททัวร์ ก่อนตดัสินใจซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ  

-รับเีพาะผู้มวีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ที่ช าระกบัผู้จดั เป็นการช าระขาดก่อนเดนิทางและผู้จัดได้ช าระต่อให้กับทางสาย
การบิน โรงแรม หรือสถานที่เที่ยวต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออกเดนิทางเช่นกนั ีะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตาม
รายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฎิเสธเข้าหรือออกเมืองจากประเทศในรายการประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม ทางผู้จัดขอ)
สงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุมากกว่า 7  เดือน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง 
และต้องมหีน้ากระดาษไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

หมายเหตุ   :ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**  
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มาตรการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL 
 

 
ก่อนออกเดินทางออกนอกประเทศไทย 
1. ติดตั้งแอพลิเคชัน่ หมอพร้อม 
2. มีวคัซีนพาสปอร์ต )ลงทะเบียนในแอพฯหมอพร้อม(  
3. ไดรั้บวคัซีนครบถว้นแลว้และตอ้งไดรั้บอยา่งนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดินทาง  
4. มีผลตรวจโควิดโดยวธีิ  RT-PCR  เป็นลบ โดยผลออกภายใน 72 ชัว่โมงก่อนออกเดินทาง )ค่าใชจ่้ายไม่รวมในค่าทวัร์(  
5. ลงทะเบียน THAILAND PASS  ก่อนกลบัประเทศไทยอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อรับ QR CODE ทางอีเมลไ์วแ้สดงให้กบัเจา้หนา้ท่ีฯ 
ตอนขาเขา้ประเทศไทย 

ระหว่างเดินทาง 
-หา กตอ้งตรวจโควดิหลงัจากถึงประเทศตน้ทางตามมาตรการเขา้ -ออกประเทศโดยมีเจา้หนา้ท่ีฯ มาท าการตรวจ RT-PCR  

)ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์(  

เดินทางกลบัเข้าประเทศไทย 
1. เตรียม QR CODE ท่ีไดรั้บจากการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีสายการบินและเจา้หนา้ท่ี ตม .ไทย กรณี
ไม่มี QR CODE ท่านอาจถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้ไทย 
2. คนไทยท่ีเดินทางจาก 63 ประเทศและฉีดวคัซีนครบแลว้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนั จะสามารถเดินทางเขา้ไทยไดท้างอากาศ

โดยไม่ตอ้งกกัตวั ภายใตโ้ครงการ TEST & GO บนเง่ือนไขดงัน้ี  
-ท าการจองและจ่ายค่าหอ้งพกัท่ีโรงแรม SHA+ หรือ ALTERNATIVE QUARANTINE (AQ) 1 คืน )ค่าใชจ่้ายไม่รวมอยูใ่นค่า
ทวัร์(  

-มีผลตรวจโควดิแบบ  RT-PCR  โดยผลออกภายใน 72 ชัว่โมง ก่อนข้ึนเคร่ือง  
-ตรวจโควดิ ในวนัแรกท่ีเดินทางกลบัเขา้ถึงประเทศไทยและตอ้งรอผลท่ีโรงแรมท่ีกกัตวัจนกวา่จะไดรั้ บผลแจง้ตรวจเป็นลบ 
)ค่าใชจ่้ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ (และเม่ือไดรั้บผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนได้  

-เด็กอายุต  ่ากวา่ 12 ปี ท่ียงัไม่ไดรั้บวคัซีนและเดินทางพร้อมผูป้กครองสามารถเขา้ประเทศไทยภายใตโ้ครงการ TEST & GO 
 

หมายเหตุ : แต่ละประเทศมีเง่ือนไขให้นักท่องเที่ยวจะต้องมีประกันสุขภาพและประกันการเดินทางที่แตกต่างกัน  )ค่าประกันไม่
รวมอยู่ในค่าทวัร์ ค่าใช้จ่ายขึน้อยู่แต่ละประเทศน้ันๆ (  และเง่ือนไขต่างๆข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทั้งนีท้างบริษัทฯ ยดึตามประกาศของทางรัฐฯและประเทศที่เดินทางเป็นหลัก ทางบริษัทฯจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ   *กรุณาอ่านเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท าการจองทัวร์หรือช าระเงิน  *
จากน้ันจะถือว่าผู้เดินทางรับทราบตามข้อก าหนด หากเกดิความเสียหายใดๆขึน้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ี
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