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เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์  
 (เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวนั พักดานัง 2 คืน)  
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เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง  

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ชมสะพานมังกร สะพานแห่งความรัก  
สุดพิเศษ...อินเตอร์บุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลล์  

อ่ิมอร่อย เมนูแหนมเนืองต้นต าหรับ และกุ้งมังกร 
แถมฟรีกระเป๋ากิ๊ฟเก๋ชอปปิ้ง+หมวกสุดเท ่เวียดนาม 

หมายเหตุ 
 หากท่านมีความจ าเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้า
ของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
พบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้น
เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง 
บริษัทฯจะ 
คอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
 
วันที ่1 กรุงเทพ-สนามบินดานัง-เมืองฮอยอัน-บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองดานัง 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai 

Viet Jet (VZ) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจก
เอกสารการเดินทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

   
 
 
 
 
 

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้   
ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ  
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน 
 

10.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายบิน Thai Viet Jet (VZ) เที ่ยวบินที่ VZ960 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) 

12.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน น า
ท่านรับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง  
(เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแหนมเนืองเวียดนาม ต้นต าหรับ (1) 
น าท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอัน ระหว่างทางแวะชมบ้านแกะสลักหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในงาน
ฝีมือการแกะสลักหินอ่อน หินหยก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใน
เมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้าล้อมรอบ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบ
อาชีพท าประมง ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื ่นเต้นสนุกสุดมันส์กับกิจกรรม  ล่องเรือกระด้ง 
(Bamboo basket boat) ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือ
กระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และน าไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะ
ดนตรี (ค่าทิปส าหรับคนพายเรือกระด้ง แล้วแต่ท่านพึงพอใจ ไม่รวมในค่าทัวร์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก
องค์การยูเนสโกซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า  200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะ
ของเมืองฮอยอันซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ ้าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก  ชมย่านการค้า เมือง
ท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือ
กวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มีเรื่องราวของสามก๊กล้อมรอบสถานที่
แห่งนี้ น าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
ฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน  และ บ้านโบราณ อายุ
ยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่  
17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพ
ผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว (2) 
ที่พัก MERRY HOTEL DANANG, GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HO-
TEL HOANG DAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 
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วันที ่2 บานาฮิลล์-นั่งกระเช้าลอยฟ้า-สวนดอกไม้-สะพานมือสีทอง-รถราง - บุฟเฟ่ต์อินเตอร์บนบานาฮิลล์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) 
  เดินทางสู่ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ ภูเขาบานาฮิลล์ น าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไปที่บานา

ฮิลล์ (BA NA HILLS) เมืองฝรั่งเศสในเวียดนามอันแสนสวยในหุบเขาสูง ที่มีอากาศดีประมาณ 10 กว่าองศา 
ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก ให้ท่านชม สวนดอกไม้สไตล์
ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือก
ถ่ายภาพอย่างจุใจ   

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ (บุฟเฟ่ต์อินเตอร์) (4) 

อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์บน สะพานโกเด้นบริดจ์ (สะพานมือสีทอง) สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม จุดเด่นของสะพานนี ้คือสะพานถูกทอดผ่านอุ ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ 
ผู้ออกแบบจะท าให้รู้สึกราวกับว่าก าลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ  หรือท่านสามารถ
เลือกเล่น “รถราง” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก เป็นรถไฟเหาะที่บังคับ
ด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง (การเล่นรถรางไม่อนุญาตให้น ากล้อง หรือมือถือ
ขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้
ในราคาประมาณ 50,000-60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว) จากนั้นอิสระให้ท่านได้เล่น สวนสนุก 
(FANTASY PARK) (ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และ
เครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ) เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบให้ท่านเลือก 
อาทิเช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์, รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น 
บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นน าคณะนั่งกระเช้าลง เดินทางสู่เมืองดานัง 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (5) 
ที่พัก MERRY HOTEL DANANG, GOLDEN ROSE HOTEL, SEA GARDEN HOTEL, BIEN VANG HO-
TEL HOANG DAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว 

 
วันที ่3 เมืองดานัง–สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน -วัดลิงห์อ๋ึง–ตลาดฮาน–กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)  

 น าท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่า 
เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความ
เชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของชาวเวียดนาม นอกจากนี้
ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว 
กว้างถึง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้อง
คุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง  และยังเป็นจุดชมวิวที่
สวยงามของเมืองดานัง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
น าท่านชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาส
ครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานัง  แวะชม
ความสวยงามของสะพานแห่งความรัก และชม คาร์ฟดราก้อน ใกล้กับสะพานมังกรทองเป็นสัตว์ใน
ต านานที่พ่นน ้าจากปากคล้ายกับเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนุสาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของ
ดานัง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนาม
และชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้า
ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ฯลฯ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ 
สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย  
*บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ 1 ชิ้น* (8) 

18.10 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดานัง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Thai VietJet (VZ) เที่ยวบินที่ VZ963 
19.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
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(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนท าการจอง) 

 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก  พักเดี่ยวเพิ่ม 

06-08 กรกฎาคม 2565 9,999 9,999 3,000 

07-09 กรกฎาคม 2565 11,999 11,999 3,000 
14-16 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 3,000 

20-22 กรกฎาคม 2565 10,999 10,999 3,000 

21-23 กรกฎาคม 2565 11,999 11,999 3,000 
27-29 กรกฎาคม 2565 13,999 13,999 3,000 

30 กรกฎาคม- 01 สิงหาคม 2565 13,999 13,999 3,000 

03-05 สิงหาคม 2565 10,999 10,999 3,000 
04-06 สิงหาคม 2565 11,999 11,999 3,000 

10-12 สิงหาคม 2565 12,999 12,999 3,000 

17-19 สิงหาคม 2565 10,999 10,999 3,000 
24-26 สิงหาคม 2565 10,999 10,999 3,000 

25-27 สิงหาคม 2565 11,999 11,999 3,000 
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2565 10,999 10,999 3,000 

 

        ก   าอ านเง อ่น   นบทา้ย ดยล เอยีด เ  อ่    ยชน ์ ง  ด ก ตัวท านเอง  ากช า  เงนิ ลว้ทาง
บ  ัิท      อว าท าน ดย้อม ับเง อ่น   ลว้ ล  ม  ามา   เ ลีย่น  ลงเง อ่น   ด   ด ้

                                             
                                                     

 

                                                                                 

                                                                           
 

 

 

 

 

 

ก  ี  เ้ดนิทางมา ากต าง ัง วดั   อต าง   เท   ล   ท ากา   า องตั วเ   อ่งบนิ    อยาน า น 
อ น่   เ  อ่ ชเ้ดนิทางมา ล กลับ    นามบนิ   ว     มทิางบ  ัิท    ม  ับ ดิชอบ  า ช ้ ายเน อ่ง ากเ ็น
  า ช ้ ายทีน่อกเ น อ าก    ก ม 

 

อนัเน อ่งมาก าก  า อากา  เ ต กา  ์ทาง   มชาต ิเ ต กา  ์ทางกา เม อง   า กา   า    ายกา บนิ
   อเ ต   ดว ิยัต าง  ทั  งนี     าน ง  ง วาม ลอด ยั  วามเ ็น   ด ้ล  ล    ยชน ์อง  เ้ดนิทางเ ็น  า ั  

 
 

                                                          (ช      ุ                    ุ       2             ) 

       1,000    /    /     

    ็                               ณ              ช็      
                                                    พ ึพ           
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07-09 กันยายน 2565 10,999 10,999 3,000 

08-10 กันยายน 2565 11,999 11,999 3,000 
14-16 กันยายน 2565 10,999 10,999 3,000 

15-17 กันยายน 2565 11,999 11,999 3,000 

21-23 กันยายน 2565 11,999 11,999 3,000 

22-24 กันยายน 2565 11,999 11,999 3,000 

28-30 กันยายน 2565 11,999 11,999 3,000 

05-07 ตุลาคม 2565 11,999 11,999 3,000 

13-15 ตุลาคม 2565 13,999 13,999 3,000 

26-28 ตุลาคม 2565 12,999 12,999 3,000 

*** จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 3,000 บาทต่อท่าน *** 

ราคาเด็ก Infant (อายุไม่เกิน 2 ปี): 4,900 บาท/ท่าน 

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม 
(อัพเดพล่าสุด วันที่ 01 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) 

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

2. แสดงเอกสารประกันการคุ้มครองรักษาโควิด-19 วงเงินมูลค่าไม่ต ่ากว่า 10,000 USD  
 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง) 
 ค่าสัมภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู ่ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม

กรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่
คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 US  
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที ่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ
เวียดนามไม่เกิน 30 วัน) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
 ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 ค่าปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด (หากเกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ท่าน) 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
เงื่อนไขการออกเดินทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต ่า 30 ท่าน 
หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง 
หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น
กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศทุกครั้ง 
 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม 
อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท า
ให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ
อนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของราคาทัวร์  

 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระเงิน
เข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้  และหากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะ
ยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการขาย อย่างน้อยท่ีสุดเท่าจ านวนเงิน
มัดจ า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 

เงื่อนไขการจอง การส ารองท่ีนั่ง และการช าระเงิน 
 กรุณาเตรียมเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน กรณีลูกค้าท าการจองก่อน

วันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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 หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดนี้แล้ว 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ 
เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน) 
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์

ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ใน

กรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 
 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวัน

เดินทางหรือคืนเงินได ้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  
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 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 
การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

*เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ  

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงท้ังหมดนี้แล้ว* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PVN22A-ดานัง-ฮอยอนั-บานาฮลิล ์3 วัน (VZ) บนิเชา้-กลับเย็น เทีย่วบานาฮลิลเ์ต็มวัน  

 

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