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บนิตรงสูเ่มอืงดานงั โดยสายการบนิ THAI SMILE 

พกั 4 ดาว บานาฮลิล ์1 คนื ดานงั 2 คนื 
Check-in!! แลนดม์ารค์เมอืงดานงั ถา่ยรปูสะพานมงักร  

พเิศษ..อาหารหลากหลายครบทกุมือ้ อนิเตอรบ์ฟุเฟ่ตบ์นบานาฮลิล ์
อิม่อรอ่ย เมน ูแหนมเนอืงตน้ต าหรบั SEA FOOD และกุง้มงักร 

แถมฟร ี!! กระเป๋ากิฟ๊เกช๋อปป้ิง+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 
WIFI FREE ON BUS  น า้ด ืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 

หมายเหต ุ
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา
สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการ
บนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการ
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการ
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

วนัที ่1 สวุรรณภมู-ิสนามบนิดานงั-บานาฮลิล-์สวนสนุก (FANTASY PARK) 

05.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยสไมล ์โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่่งทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร์ 

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกท่าน 

ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ   

 

 

 

 

 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่

ได ้ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้น

คณะ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

08.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายบนิ ไทยสไมล ์(WE) เทีย่วบนิที ่
WE 8064 บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (1) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
1.40 ชัว่โมง) 

10.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง และ
ศลุกากรตามขัน้ตอน น าทา่นรับสมัภาระ และออกเดนิทางสูต่ัวเมอืงดานัง  
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
เดนิทางสู่ เมืองตากอากาศขึน้ชือ่ ภูเขาบานาฮลิล ์น าท่านน ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าว
ทีส่ดุในโลกขึน้ไปทีบ่านาฮลิล ์(BA NA HILLS) เมอืงฝรั่งเศสในเวยีดนามอันแสนสวย
ในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปดว้ยสถานที่
ท่องเทีย่ว รีสอรท์ โรงแรม และสวนสนุก อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์บน สะพานโกเดน้
บรดิจ ์(สะพานมอืสทีอง) สถานทีท่่องเทีย่วใหม่ล่าสดุตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่าง
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สวยงาม จุดเด่นของสะพานนี้คือสะพานถูกทอดผ่านอุง้มือหินขนาดยักษ์สองมือ 
ผูอ้อกแบบจะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลังเดนิอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองทีท่อดอยูใ่นหัตถข์องเทพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลน่  สวนสนุก (FANTASY PARK) (ราคาทัวรร์วมค่าเครือ่งเลน่
ภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเวน้พพิธิภัณฑห์ุ่นขีผ้ ึง้ และเครื่องเล่นทีใ่ชร้ะบบหยอด
เหรยีญ) เครือ่งเลน่ในสวนสนุกของบานาฮลิล ์มหีลากหลายรปูแบบใหท้า่นเลอืก อาทเิชน่ 
โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร,์ รถไฟเหาะแมงมมุทีช่วนใหท้กุทา่นระทกึขวัญไปกับ
เครือ่งเลน่ รถราง บา้นผสีงิ และอกีมากมาย นอกจากน้ียังมรีา้นชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกตามอัธยาศัย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่ตอ์นิเตอร)์ (3) 

ทีพ่กั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS HOTEL             
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว(พกับนบานาฮลิล)์ 
 

หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

วนัที ่2 บานาฮลิล-์น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า-สวนดอกไม-้เมอืงดานงั-สะพานมงักร 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (4) 
ใหท้่านชม สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร ัง่เศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพันธุ ์ถูกจัดเป็นสัดส่วน
อย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือท่านสามารถ
เลอืกเลน่ “รถราง” เครือ่งเลน่ขึน้ชือ่ของประเทศเวยีดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็น
รถไฟเหาะทีบ่ังคับดว้ยมอื จะไปชา้หรอืเร็วขึน้อยูก่บัการควบคมุของเราเอง (การเลน่รถไฟ
เหาะไม่อนุญาตใหน้ ากลอ้ง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจา้หนา้ที่จะมีจุดบริการ
ถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไวเ้ป็นที่ระลึกไดใ้นราคาประมาณ 
50,000-60,000 ดอง ณ จุดบรกิารนักทอ่งเทีย่ว) อสิระใหท้า่น น ัง่รถไฟโบราณ ขึน้เขา
ชม อุโมงคเ์ก็บไวน ์บนยอดเขาบานาฮลิล ์ เป็นสถานที่เก็บไวน์ทีม่ีความลกึลงไปถงึ 
100 เมตร ภายในอโุมงคจ์ะมอีณุภูมทิี ่16 – 20 องศา เป็นอณุหภูมทิีด่สี าหรับการบ่มไวน์ 
สถานทีแ่ห่งนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรั่งเศส จากนัน้น าทุกท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้า
ลงจากบานาฮลิล ์
 
 
 
 

เงือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ทา่น หากตอ้งการพักหอ้งเดยีวกนั เป็นหอ้ง FAMILY BUNK (เตยีง 2 ชัน้ / 
2 เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่** 

2. กรณีมา 3 ทา่น และตอ้งการพักดว้ยกนั ช าระเพิม่หอ้งละ 1,500 บาท จะอพัเกรดเป็นหอ้ง FAMILY 
เน่ืองจากหอ้ง FAMILY มคีอ่นขา้งจ ากดั ดังนัน้หากทา่นประสงคจ์ะพกัหอ้งดังกลา่ว กรณุาสอบถาม
หอ้งพักกบับรษัิทกอ่นท าการจองทัวร ์

3. เด็กอายตุ ่ากวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง ไมม่ี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์ช าระเพิม่ 3,500 บาทตอ่ทา่น 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
เดนิทางกลับสูเ่มอืงดานังชม สะพานมงักร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมอืงดานังในโอกาส
ครบรอบ 38 ปี ทีเ่มอืงดานังไดร้ับอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กท่องเทีย่วส่วนใหญ่ทีม่า
เมอืงดานัง แวะชมความสวยงามของสะพานแหง่ความรกั และชม คารฟ์ดรากอ้น 
ใกลก้ับสะพานมังกรทองเป็นสัตวใ์นต านานทีพ่่นน ้าจากปากคลา้ยกับเมอรไ์ลออ้นของ
สงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (6) 
ทีพ่กั GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL 
HOANG DAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 
 

วนัที ่3  เมอืงฮอยอนั-หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น-น ัง่เรอืกระดง้-เมอืงดานงั-สะพาน
มงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (7) 
 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงฮอยอนั ระหว่างทางแวะชมบา้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีง

โด่งดังไปทั่วโลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมู่
บา้นก ัม๊ทาน เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ทีต่ัง้อยู่ในเมอืงฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพรา้วและมี
แม่น ้าลอ้มรอบ ในปัจจุบันอาชพีหลักของคนทีน่ี่จะประกอบอาชพีท าประมง ใหท้่านสัมผัส
กบัประสบการณ์อันน่าตืน่เตน้สนุกสดุมันสก์บักจิกรรม ลอ่งเรอืกระดง้ (Bamboo basket 
boat) ทา่นจะไดร้ับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวทอ้งถิน่ และระหวา่งทีล่อ่งเรอืกระดง้
อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้ก็จะมกีารขับรอ้งเพลงพื้นเมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพือ่ประกอบ
เป็นจังหวะดนตรี (ค่าทปิส าหรับคนพายเรือกระดง้ ท่านละ 50 บาท หรือแลว้แต่ท่านพงึ
พอใจ ไมร่วมในคา่ทัวร)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนัซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดร้ับการ
ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ทีบ่า้นโบราณซึง่อายุเก่าแกก่ว่า 200 
ปี มหีลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมอืงฮอยอันซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีไ่ม่ซ ้า
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แบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลัก ชมยา่นการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมัยโบราณของ
ชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วดักวางตุง้ ทีช่าวจีน(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนทีน่ับถอืกวนอู 
ใหค้วามเคารพนับถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มเีรื ่องราวของสามก๊ก
ลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ น าชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร  ์ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกา
ไหลเวยีน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงฮอยอัน ซึง่เชือ่ว่าถูกสรา้งเพื่อเชือ่มคนในชมุชน
หลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึง่สรา้งใน
แบบผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่ังคงเหลอือยู่ของชาวจีนเขา้เมือ่ศตวรรษที ่17 ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงโดยเฉพาะงานฝีมือ 
อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟซึง่เป็นสัญลักษณ์เมอืงฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก 
ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) จากนัน้น าท่าน  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้มงักร โตะ๊ละ 1 ตวั (9) 
ทีพ่กั GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HOTEL 
HOANG DAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

 
 

วนัที ่4  เมอืงดานงั-วดัลงิหอ์ ึง๋-ตลาดฮาน-กรงุเทพ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (10)  
น าท่านสักการะ องคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัลงิหอ์ ึง๋ ตัง้อยู่

แหลมเซนิจร ่า เป็นวัดทีใ่หญ่ทีส่ ุดของเมอืงดานัง เป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตุ

ทัง้หา้และจติใจของชาวเวยีดนาม นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นเจา้

แม่กวนอมิ ซึง่มคีวามสูงถงึ 67 เมตร ตัง้อยู่บนฐานดอกบัว 

กวา้งถงึ 35 เมตร ยนืหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล 

คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก

ชายฝั่ง และยังเป็นจ ุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวม

สนิคา้มากมายเป็นทีน่ ิยมทัง้ชาวเวยีดนามและชาวไทย 

อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื้นเมอืง 

โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ 

ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ฯลฯ สมควรแกเ่วลา 

น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานัง เพือ่เดนิทางกลับประเทศไทย  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้

ชาวเวยีดนามและชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พื้นเมอืง 

โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือันวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไม ้

แกะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิดานัง เพื่อเดนิทางกลับประเทศ

ไทย  

กลางวนั  บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่นทีส่นามบนิ ทา่นละ 1 ชิน้ (11) 

15.35 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิดานงั กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ ไทยสไมล ์(WE) เทีย่วบนิ
ที ่WE 8065 บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง (12) 

17.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง) 



PVN028(D)-WE เวยีดนามกลาง 4วัน3คนื ดานัง ฮอยอนั บานาฮลิล ์(พักบานาฮลิล)์ 

 

 

 

 

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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เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวยีดนาม 
(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่1 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2565) 

1. ผูท้ ีม่อีายตุ ัง้แต ่12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสารการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 
(Passport vaccine) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่น
เดนิทาง  

2. แสดงเอกสารประกนัการคุม้ครองรกัษาโควดิ-19 วงเงนิมูลค่าไม่ต ่ากว่า 
10,000 USD  

 

 

กรณีหอ้งพกับนบานาฮลิลเ์ต็ม ทางทวัรข์อสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นวนัเขา้พกั และปรบัโปรแกรม

ใหเ้หมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และจะถอืผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าค ั 

 

 

หมายเหต ุหอ้งพกับนบานาฮลิล ์ไมม่หีอ้งทีพ่กั 3 ทา่น / มแีตห่อ้งพกั 2 ทา่น หรอืพกัเดีย่วเทา่น ัน้ 

เงือ่นไขส าหรบัการเขา้พกับนบานาฮลิล ์3 ทา่น และการพกัแบบครอบครวั 

1. กรณีมาเป็นครอบครัว 4 ทา่น หากตอ้งการพักหอ้งเดยีวกนั เป็นหอ้ง FAMILY BUNK           
(เตยีง 2 ชัน้ / 2 เตยีง) สามารถแจง้รเีควสได ้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่** 

2. กรณีมา 3 ทา่น และตอ้งการพักดว้ยกนั ช าระเพิม่หอ้งละ 1,500 บาท จะอพัเกรดเป็นหอ้ง 
FAMILY เน่ืองจากหอ้ง FAMILY มคีอ่นขา้งจ ากดั ดังนัน้หากทา่นประสงคจ์ะพักหอ้งดังกลา่ว 
กรณุาสอบถามหอ้งพักกบับรษัิทกอ่นท าการจองทัวร ์

3. เด็กอายตุ ่ากวา่ 11 ปี และสงูไมเ่กนิ 120 เซนตเิมตร พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมเ่สรมิเตยีง          
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

4. กรณีพักเดีย่ว เฉพาะบนบาน่าฮลิล ์ช าระเพิม่ 3,500 บาทตอ่ทา่น 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้ห  ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว  

02-05 มถิุนายน 2565 15,999 15,999 5,000 

09-12 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 5,000 

16-19 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 5,000 

23-26 มถิุนายน 2565 13,999 13,999 5,000 

30 มถิุนายน-03 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 5,000 

07-10 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 5,000 

14-17 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

21-24 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 5,000 

28-31 กรกฎาคม 2565 15,999 15,999 5,000 

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

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี 4,900 บาท 
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ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

 

 
 
 
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 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับ
อบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัว
ของผูเ้ดนิทาง 

• คา่เบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

▪ ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกี
ครัง้ (เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่
ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกโปรแกรมขายไปแลว้ 
▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์               

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  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพึง

พอใจของทา่น 
 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน้ี์ ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์

หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้

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

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
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ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถามยนืยันการ

ออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด

เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ

จองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท า

ใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลื่อนวัน

เดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้

มา หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี

ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คดิค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท

เสียหาย รวมถงึค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นั้นให ้

เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 

▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 
วัน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจ านวน  

▪ การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

▪ เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองที่น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายอันเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่     
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็น
หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้่านไดไ้มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธ
วซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใด
ส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ
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ช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

หมายเหต ุ

▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊
ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของ
ตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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