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รหัสโปรแกรม : 23080 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

เวยีดนามกลาง ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์5 วนั 4 คืน (พกับนบานาฮลิล)์  
บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ THAI VIETJET  

บรกิารนำ้หนกักระเปา๋ 20 KG เทีย่วเวยีดนามกลาง-เมอืงมรดกโลก 
พกัหร ู4 ดาว 2 คนื (เมอืงเว ้และบานาฮิลล)์ พกัเมอืงดานงั 2 คนื 
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Check in !! แลนดม์ารค์ดานงั ถา่ยรปูสะพานมงักร  
ลอ่งเรอืมงักรแมน่ำ้หอม สนกุกบัการนัง่เรอืกระดง้ 

พเิศษ..อาหารหลากหลายครบทกุมือ้ อนิเตอรบ์ฟุเฟต่บ์นบานาฮลิล ์
อิม่อรอ่ย เมน ูแหนมเนอืงตน้ตำหรบั SEA FOOD และกุ้งมงักร 

แถมฟร ี!! กระเปา๋กิฟ๊เกช๋อปปิง้+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
WIFI FREE ON BUS  นำ้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

หมายเหตุ 
หากทา่นมคีวามจำเปน็จะตอ้งซือ้ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพื่อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจ้าหนา้ทีก่่อนทำการจองและขอความกรณุาให้ท่าน
ซื้อตั๋วเครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อันเนือ่งมาจากหากเกิดความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเปน็การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ช้าของสายการบนิ การยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรื อจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเปน็
เหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป 
ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้วดัเทยีนมู-่ตลาดดงบา-ลอ่งเรอืมงักร 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai VietJet 
(VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการ
เดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

   

 
 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้   
ที่นั่งอาจจะไม่ได้น่ังติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ  

ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน 
 

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ960 (ใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน นำ
ท่านรับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง  

(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิ่นประเทศไทย) 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแหนมเนืองเวียดนาม ต้นตำหรับ (1) 

 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ตามถนนเรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก ลอดอุโมงค์ฮายวาน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่เจาะ
ระหว่างเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนมู่ วัดชื่อดังของเมืองเว้ ซึ ่งเป็น
ศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี  วัดแห่งนี้มี เจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋ง
จีน 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำริดขนาดใหญ่หนักถึง 2,000 กิโลกรัม และนอกจากนี้
ยังมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ที ่เคยเผาตัวเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพื่อประท้วงการบังคับให้



PVN26-VZ 5D4N ดานัง-เว-้ฮอยอัน-บานาฮลิล ์(พักบานาฮลิล/์เมอืงเว/้ดานัง 2 คนื) เดนิทาง เม.ย.-ต.ค.65 
 

ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษา
และจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา ตลาดขายสนิคา้ขนาดใหญ่ ที่มีช่ือเสียงของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ต่างๆ รวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือมังกร โดยเรือจะล่องไปตามเเม่น้ำเฮียงยางหรือแม่น้ำหอม ให้ท่านชม
บรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่ง พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้าน
วัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงามและเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ที่ไม่ควรพลาด 
 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) 
 

ที่พกั MUONGTHANH HOTEL, CENTURY HOTEL, PARK VIEW HOTEL  
ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่2 เมอืงเว-้พระราชวงัไดโนย้-รา้นเยือ่ไมไ้ผ-่เมอืงดานงั-บานาฮลิล-์นัง่กระเชา้ลอยฟ้า-สวนดอกไม-้
สวนสนกุ (FANTASY PARK) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 
 

นำท่านชมพระราชวังโบราณไดโน้ย พระราชวังแห่งสุดท้าย
ของเวียดนาม ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นแหล่งมรดก
โลก เป็นที ่ประทับที ่ทำการของระบบราชวงศ์สุดท้ายของ
ประเทศเวียดนาม คือพระราชวงศ์เหงียน มีสถาปัตยกรรมที่
สวยงามใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่ง นำท่านชมทั้ง 3 ส่วน
ของพระราชวังอันได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น” ที่ทำการของพระองค์กับ
เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรคด์ “ไถหว่า”และส่วนที่สำคัญสุดของพระราชวังคือ
พระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า ”ตื๋อ
กั๋มถั่น” จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกเมืองเว้ เช่น ขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดอง
ฮ่องเต้ เป็นต้น (เนื่องจากอากาศที่ประเทศเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย ท่านสามารถพกร่ม 
หมวก พัด หรือพัดลมมือถือ เพื่อคลายร้อนระหว่างเดินชมพระราชวัง) ระหว่างเดินทางกลับเข้าเมืองดานัง แวะ
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ชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า 
ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4) เมน ูSEA FOOD !! 

 เดินทางสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ภูเขาบานาฮิลล์ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่บานาฮิลล์ 
(BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา ภูเขา
แห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มี
ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพอย่างจุ
ใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่น  สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุก
เครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ)  เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานา
ฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้
ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือก
ซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย 
 

เย็น รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ต์อินเตอร์) (5) 

ที่พกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL             หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4
ดาว(พกับนบานาฮลิล์) 

หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่นั้น 
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เงือ่นไขสำหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ท่าน และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) สามารถ
แจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม** 

2. กรณีมา 3 ท่าน และต้องการพักด้วยกัน ชำระเพิ่มห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY เนื่องจากห้อง 
FAMILY มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักกับบริษัทก่อนทำการจอง
ทัวร์ 

3. เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง          ไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 
4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 3,500 บาทต่อท่าน 

 

วนัที ่3  สะพานมอื โกเดน้บรดิจ์-รถราง-อโุมงคเ์กบ็ไวน-์เมอืงดานงั 
   สะพานมงักร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแหง่ความรกั 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) 
 

อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บน สะพานโกเดน้บรดิจ์ (สะพานมอืสทีอง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะ
ทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือท่านสามารถเลือกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟ
เหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง 
หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่
ระลึกได้ในราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว) อิสระให้ท่าน นั่งรถไฟโบราณ ขึ้น
เขาชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบานาฮิลล์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์
จะมีอุณภูมิที่ 16 – 20 องศา เป็นอุณหภูมิที่ดีสำหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ฝรั่งเศส จากนั้นนำทุกท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าลงจากบานาฮิลล์ 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7) 
 
 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานังชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 

38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง แวะชมความ
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สวยงามของสะพานแห่งความรัก และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ในตำนานที่พ่น
น้ำจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานัง  
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (8) 
 

ที่พกั GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL HOANG DAI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที ่4  เมอืงดานงั-บา้นแกะสลกัหนิออ่น-นัง่เรอืกระดง้-เมืองมรดกโลก-ฮอยอัน-เมอืงดานงั 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9) 
 

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงาน
ฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัม๊ทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมือง
ฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำ
ประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม  ล่องเรือกระด้ง (Bamboo 
basket boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้น
ชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี  (ค่าทิป
สำหรับคนพายเรือกระด้ง ท่านละ 50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์) 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (10) 
 
 จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองมรดกโลกฮอยอันซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ

ยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของ
เมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชม ย่านการค้าเมืองท่า
ค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่ วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวน
อู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่แห่ง
นี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน 
ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 
200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้
เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออัน
วิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวห
ย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) 

  
เย็น  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนพูิเศษ กุ้งมังกร !! (11) 
 

ที่พกั GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL HOANG DAI HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่5  เมอืงดานงั- วดัลงิหอ์ึง๋-ตลาดฮาน-กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (12) 
 

นำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า เป็นวัดที่
ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่ อ ความ
ศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้า
แม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้างถึง 35 
เมตร ยืนหันหลังให้ภู เขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุ ้มครอง
ชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง  และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของ
เมืองดานัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้า
มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก 
รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออัน
วิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อ
เดินทางกลับประเทศไทย *บริการขนมปังเวียดนามให้      ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ 1 ชิ้น*  

13.15 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Viet Jet Air (VZ) เที่ยวบินท่ี VZ961 
  
14.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นทำการจอง) 
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เงือ่นไขและขอ้กำหนดในการเดินทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพล่าสดุ วันที ่17 เดอืนมนีาคม พ.ศ.2565) 

1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม และ
เข็มที่ 2 ฉีดไม่เกิน 6 เดือนก่อนเดินทาง  

2. มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมง
ก่อนเดินทาง เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องมีผลตรวจโควิด  

3. แสดงเอกสารประกันการคุ้มครองรักษาโควิด-19 วงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 USD  
4. สำหรบันักทอ่งเทีย่ว ให้ดาวนโ์หลดแอป  PC COVID ของเวยีดนาม เพื่อไว้สำหรับตรวจสุขภาพในช่วงเวลาที่อยู่เวียดนาม 
 

 

 
กรณหีอ้งพกับนบานาฮลิลเ์ต็ม ทางทวัรข์อสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นวนัเขา้พกั และปรบัโปรแกรมใหเ้หมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหน้า และจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เปน็สำคญั 

หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่นั้น 

 

 

 

        ก   าอ านเงื อน   นบทา้ย ดยล เอ ยด เพื อ    ย น ์ ง  ด ก ตัวท านเอง  าก  า  เงนิ ลว้ทาง
บ  ัิท     อืว าท าน ดย้อม ับเงื อน   ลว้ ล  ม  ามา   เ ล  ยน  ลงเงื อน   ด   ด ้

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

ก     เ้ดนิทางมา ากต าง ัง วดั  อืต าง   เท   ล   ท ากา   า องตั วเค ื องบนิ   อืยานพา น 
อื น   เพื อ  เ้ดนิทางมา ล กลับ    นามบนิ   ว     มทิางบ  ัิท    ม  ับ ดิ อบค า   ้ ายเนื อง ากเ  น
ค า   ้ ายท  นอกเ นอื าก    ก ม 

 

อนัเนื องมาก าก  าพอากา  เ ต กา  ์ทาง   ม าต ิเ ต กา  ์ทางกา เมอืง   าพกา   า    ายกา บนิ
  อืเ ต   ดว ิยัต าง  ทั  งน    ค าน ง  งความ ลอด ยั ความเ  น   ด ้ล  ล    ย น ์อง  เ้ดนิทางเ  น  าคั  

 
 

ราคาทัวร ์ไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ และไกด์ทอ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ชำระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให)้ 

ขอเกบ็ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์้องถิน่ ณ สนามบินในวนัเชค็อิน  

ท่านละ 1,200 บาท/ทรปิ/ท่าน 
ส่วนคา่ทปิหวัหน้าทัวรท์ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 
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เงือ่นไขสำหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ท่าน และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ท่าน หากต้องการพักห้องเดียวกัน เป็นห้อง FAMILY BUNK (เตียง 2 ชั้น / 2 เตียง) สามารถ
แจ้งรีเควสได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม** 

2. กรณีมา 3 ท่าน และต้องการพักด้วยกัน ชำระเพิ่มห้องละ 1,500 บาท จะอัพเกรดเป็นห้อง FAMILY เนื่องจากห้อง 
FAMILY มีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากท่านประสงค์จะพักห้องดังกล่าว กรุณาสอบถามห้องพักกับบริษัทก่อนทำการจอง
ทัวร์ 

3. เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี และสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ไมม่คีา่ใชจ้่ายเพิ่ม 
4. กรณีพักเด่ียว เฉพาะบนบาน่าฮิลล์ ชำระเพิ่ม 3,500 บาทต่อท่าน 
5.  

อตัราค่าบรกิาร 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เดก็ไม่มเีตยีง  พกัเดีย่ว 

11-15 พฤษภาคม 2565  15,999 15,999 7,500 

18-22 พฤษภาคม 2565 15,999 15,999 7,500 

25-29 พฤษภาคม 2565  14,999 14,999 7,500 

01-05 มถิุนายน 2565 15,999 15,999 7,500 

02-06 มถิุนายน 2565 15,999 15,999 7,500 

15-19 มถิุนายน 2565 15,999 15,999 7,500 

22-26 มถิุนายน 2565 15,999 15,999 7,500 

06-10 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 7,500 

13-17 กรกฎาคม 2565 17,999 17,999 7,500 

20-24 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 7,500 

27-31 กรกฎาคม 2565 17,999 17,999 7,500 

10-14 สงิหาคม 2565 17,999 17,999 7,500 

17-21 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 7,500 

24-28 สงิหาคม 2565 15,999 15,999 7,500 
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07-11 กนัยายน 2565 15,999 15,999 7,500 

21-25 กนัยายน 2565 15,999 15,999 7,500 

05-09 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 7,500 

12-16 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 7,500 

19-23 ตลุาคม 2565 16,999 16,999 7,500 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อาตั๋วเครือ่งบิน หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเดก็ Infant (อายไุมเ่กนิ 2 ป)ี: 4,900 บาท/ทา่น 

 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
• ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
• ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
• ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
• ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครอง
ถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง 

• ค่าเบ้ียประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US  
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่
เกิน 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
▪ ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์               ค่าโทรศัพท ์ฯลฯ 
▪ ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (หากเกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ท่าน) 
▪ ค่าทำหนังสือเดินทาง  
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▪ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
▪ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 
▪ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK พร้อมใบรับรอง

แพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 
▪ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารสำหรับใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ 800-1,000 บาท (สำหรับใน

กรณีที่มีประกาศเพิ่มเติมภายหลังให้ท่านต้องตรวจ)  หากมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ 
ทางทัวร์จะรีบแจ้งให้ท่านทราบ  

▪   ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR และกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย   
Package TEST&GO 
(รวมรถรับ-ส่ง/RT-PCR 1 ครั้ง/รวมอาหารเช้า/รวมชุด ATK 1 กล่อง) 
พักเด่ียว: 3,999 บาท/ท่าน 
พักคู่: 6,999 บาท/ห้อง 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30 ท่าน 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น
กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม 
อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำ
ให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ
อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ท้ังสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์  

• การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้า
มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้
ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้
ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อน

วันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน  
▪ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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▪ หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
▪ เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

นี้แล้ว 
▪ ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 

มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ 
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น 

▪ หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่     ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

▪ หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 
• หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ ไม่คืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่ า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

• กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

▪ ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  

▪ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน
เดินทางหรือคืนเงินได้ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
▪ รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
▪ การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได ้  

▪ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
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▪ บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 
การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

▪ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

▪ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

▪ หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

▪ กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ล้ว* 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

