
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE: VNFD05 เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์3D 2N BY FD 

เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลิล ์ 

3วนั 2คนื BY FD   
น่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้สูย่อดเขาบานาฮลิล ์สวรรคแ์หง่เมอืงดานัง   

เยอืนฮอยอัน เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและน่าอยู ่  

น่ังเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอัน 

เมนพูเิศษ สกุ ีห้มอ้ไฟทะเล / บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิและ กุง้มงักร 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

รวมประกนั COVID-19 ครอบคลมุวงเงนิ 1 000,0 USD  
 

 วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

6 – 8 พ.ค. 65   9,988  

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

1,500 25  

 
13 – 15 พ.ค. 65 9,988 1,500 25 

20 – 22 พ.ค. 65 9,988 1,500 25 

27 – 29 พ.ค. 65 10,988 1,500 25 

3 – 5 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 

10 – 12 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 



 

 

17 – 19 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 

24 – 26 ม.ิย. 65 10,988 1,500 25 

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE:    FD638 DMK – DAD    15:55 – 17:40   

RETURN       :    FD639 DAD – DMK    18:10 – 19:55  

 

 

 

 

12:30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 3 สายการบนิ 

AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้

เครือ่ง 

15:55 น. น าทา่นเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ AIR ASIA 

เทีย่วบนิที ่FD638 

17:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม น าทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย )  
เมอืงดานงั เป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญอ่นัดับ 4 
ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี1่) พเิศษ !!! สกุีห้มอ้ไฟทะเล 
ทีพ่กั : Sam Grand Danang / Gloden Rose / Fanxipan Hotel 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี2่)  

น าทา่นไหวเ้จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึง๋ )Linh Ứng) เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของเมอืงดานังภายในวหิารใหญข่องวดัเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิ
และเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ นอกจากนี้ยังมรีปูปัน้
ปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบวั

กวา้ง 35 เมตรยนืหนัหลัง ใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นีน้อกจากเป็น
สถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยังเป็นอกี
หนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามของเมอืง
ดานัง 

  น าทา่น น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์ดืม่ด า่ไปกบัววิทวิทัศนข์องเมอืงบน

ความสงูถงึ 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลีลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีว

แบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บการบนัทกึจากกนิ

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานดอนเมอืง – ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั 
                                                                                                                                                อาหาร เย็น      
 

วนัทีส่อง         วดัหลนิอ ึง๋ – บานาฮลิล ์– Gloden Bridge - บานาฮลีล ์แฟนตาซ ีปารค์ – หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและ
สวนดอกไมแ้หง่ความรกั - โรงเก็บไวน ์– เมอืงดานงั - รา้น OTOP – สะพานมงักร       อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      



 

 

เนสบุค๊เมือ่วนัที ่9 มนีาคม ค .ศ. 2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่

ชมกบัสดุยอดววิทวิทัศนใ์นแบบพาโนรามาในวนัทีอ่ากาศสดใส บานาฮลิล ์เป็นรีสอรท์และสถานทีพั่กผ่อน

หยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวันตกของดานัง ซึง่การท่องเทีย่วของเวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัด

แหง่เมอืงดานัง ถูกคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมัยทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึน้

ไปบนภูเขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผ่อน เนื่องจากทีน่ี่มอีากาศหนาวเย็น

ตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ บรเิวณลานกวา้งเมือ่ทา่นเดนิทางขึน้

มาถงึ บานาฮลิส ์แห่งนี้ทา่นจะไดพ้บกับลกูโลกขนาดใหญ่ทีต่กแต่งดว้ยดอกไมต้า่งๆตามฤดูกาล หรือ

เมือ่มเีทศกาลตา่งๆ จากนัน้ น าทา่นชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหลง่ทอ่งเทีย่วใหมล่า่สดุ

ซึง่อยูบ่นเขาบานา ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยูใ่นต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชดั 

สวยงามเป็นอกีจดุทอ่งเทีย่วนงึทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก ทา่นสามารถถา่ยรปูภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ใน

ววิพาโนรามา 360 มอิม่องศา ไดอ้ยา่งเต็   

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี3่) พเิศษ !!! บฟุเฟ่ต ์นานาชาต ิ
  จากนัน้ อสิระเลน่สวนสนุกขนาดใหญ ่บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์ เป็นสวนสนุกทัง้ในรม่ และ กลางแจง้

ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยูท่า่มกลางหมอก มโีซนสวนสนุกหลายโซน 

เชน่ ถ ้าไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 4D, 5D เครือ่งเลน่ตา่งๆ ทัง้หวาดเสยีว และระทกึขวัญ นอกจากนี้

ยังมโีซนอาหารอยา่งครบครันอกีดว้ย***รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ บา้นผสีงิ หุน่ขีผ้ ึง้ ท ีไ่ม่

รวมใหใ้นรายการ*** น าทา่น น ัง่รถรางเพือ่ไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้งเก็บไวนท์ีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถ่กู

สรา้งขึน้มา ตัง้อยูบ่นเขาบานาฮลิส ์โดยหอ้งแหง่นี้จะถกูจัดออกเป็นหลายสว่นดว้ยกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชม

สถานทีเ่ก็บไวน ์ภายในจะถกูจัดตกแตง่เป็นรปูแบบตา่งๆ หลากหลายสไตล ์ หมายเหต ุ: ส าหรับทา่นทีช่ืน่

ชอบการดืม่ไวนก็์สามารถซือ้ไดห้รอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของฝากก็ได ้หลังจากนัน้ น าทา่นชม หมูบ่า้นฝร ัง่เศส

และสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ดีอกไม ้

หลากหลายพันธุถ์กูจัดเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงามทา่มกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่มว่า่ทา่นจะอยูม่มุไหน

ของสวนก็สามารถถา่ยรปูออกมาไดส้วยงามอยา่งมาก ใหท้า่นไดเ้ดนิทางถา่ยรปูพรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศ

ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย  

  จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงดานงั ใหท้า่นซือ้ของฝากที ่รา้น OTOP เป็นสถานทีร่วบรวมสนิคา้ อาหารพืน้เมอืง

เวยีดนาม ของฝากจากเวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทกุสิง่ 

  น าทา่นสู ่สะพานมงักร สรา้งขึน้เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของ

ประเทศเวยีดนาม สะพานยาว 666 เมตร มคีวามกวา้งของผวิจราจรรวม 6 เลน  เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่ขา้ม

แมน่ ้าฮนั นับเป็นการสรา้งสะพานทีใ่ชส้ถาปัตยกรรมบวกกบัเทคโนโลยสีมยัใหม ่โดยใชแ้รงบนัดาลใจจาก

ต านานมังกรของเวยีดนามทีส่บืทอดกนัมานับ 1,000 ปี  ความน่าสนใจของสะพานมังกร  ทกุวันหยดุสดุ

สปัดาห ์ตัง้แตเ่วลาพลบค า่ จะมกีารเปิดไฟประดับบนสะพานมังกรซึง่ประกอบดว้ยไฟ LED กวา่ 1,000 ดวง

อยา่งสวยงาม  มกีารแสดงมังกรพน่ไฟทีส่วยงาม  ปัจจบุนัสะพานมังกรกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าค ญของ

เมอืงดานัง และกลายเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วแหง่ใหมข่องเวยีดนาม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี4่) พเิศษ!!! กุง้มงักร 

ทีพ่กั : Sam Grand Danang / Gloden Rose / Fanxipan Hotel 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีง

กนั (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 



 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี5่) 

  เดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั   เดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนาน
ไปกบักจิกรรม น ัง่เรอืกระดง้!!Cam Thanh Water Coconut 
Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า 
ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพั่กอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลัก
ของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้ม
วัฒนธรรมอนัสวยงาม ใหท้า่นซือ้ของฝากที ่รา้น OTOP เป็น
สถานทีร่วบรวมสนิคา้ อาหารพืน้เมอืงเวยีดนาม ของฝากจาก
เวยีดนาม มใีหเ้ลอืกครบทกุสิง่  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ท ี6่) พเิศษ!!! เฝ

อเวยีดนาม 

จากนัน้น าทา่นชม เมอืงโบราณฮอยอนั เป็นเมอืงทีย่ังคงความเป็น
เอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมอืงมรดกแหง่วฒันธรรมไว ้
อยา่งดเียีย่ม ไดรั้บขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO 
ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องดว้ยเป็นตัวอยา่งของเมอืงทา่คา้ขายในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 เดนิทางตอ่ไปยัง 
หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแหง่หนึง่อยูใ่นตวัเมอืง
ดานังทีม่ชีือ่เสยีงโดง่ดังไปท่ัวโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ทา่นสามารถบนัทกึภาพหรอื
ซือ้งานแกะสลักเหลา่นี้ เพือ่เอากลับไปเป็นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น 

  ระหวา่งทาง แจกขนมปงั ปั่นหมีข่นมปงั ประจ าชาตเิวยีดนาม  
บา่ย  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับสู่

กรงุเทพฯ 

18:10 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD639 

19:55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 **ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “ Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

Update 31/3/2565 

***************************** 

หมายเหต:ุ รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร 

หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื 

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง )ภาษาองักฤษ( น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

2. เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไมฉี่ดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบ 

หรอื มผีลตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็น

ลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง )ภาษาองักฤษ( 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน )นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง( 

►ผูเ้ดนิทางประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ตอ้งไดรั้บวัคซนีครบโดส อยา่งนอ้ย วัน 14 และไมเ่กนิ 12 เดอืนกอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวนัที ่15 กอ่นเดนิทางเขา้

► ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด 19-ดงันี ้ 

 Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty / Tozinameran) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย  2 เข็ม  

 AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

วนัทีส่าม        เมอืงฮอยอนั – หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – รา้น OTOP – เมอืงโบราณฮอยอนั – หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – 
ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                   อาหาร เชา้,เทีย่ง 



 

 

 Covishield อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinopharm อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Covaxin อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Sinovac อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

 Janssen 1 เข็ม 

 ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้น อยา่งนอ้ย 2 เข็ม 

X    วคัซนีนอกเหนอืรายการดา้นบนไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ )อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน(  

2. เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ  )จากแอปหมอพรอ้ม( 

3. เตรยีมเอกสารInternational Vaccinated Certificateทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ  

    )ขอจากแอปหมอพรอ้ม( 

4. หลักฐานการจอง แพ็คเกจโรงแรมTest & Go โรงแรมทีจ่องตอ้งเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรอื OQ  

    ซึง่รวมคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR คา่รถไปรับจากสนามบนิมายังโรงแรม และคา่ชดุตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ดว้ย  

    ตนเองแบบ ATK )สามารถจองผา่นบรษัิททัวรห์รอืทา่นสามารถจองเองได(้  

5.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK  

   ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง )ภาษาองักฤษ( 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass )บรษัิทด าเนนิการให(้ 

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” )บรษัิทด าเนนิการให(้ 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอปัโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่

1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมตัแิลว้จะไดรั้บ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทัง้หมดรวมถงึ “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19 โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่น

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื  เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไมต่อ้งกกัตัว  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 



 

 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ )ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่( 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 8,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้นัเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป -กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ หนา้3** )กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ  **กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า  

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถา้ม(ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ)ถา้ม(ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป -กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนั

ได ้)  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP )3ทา่น( อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง )มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่( กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ Air Asia สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรัม และ

คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี

คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ กรณีตอ้งการซือ้เพิม่ (ราคาตอ่ขา/ตอ่ทา่น( แจง้อยา่งชา้ 10 วันกอ่นเดนิทาง 

-20 กโิลกรัม 700 บาท     -25 กโิลกรัม 880 บาท 

-30 กโิลกรัม 1,460 บาท   -40 กโิลกรัม 2,140 บาท 

7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ที

ได ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท าประกนันี้จากบรษัิท  

มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเท ีีี ย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการ

เดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้

กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทวัร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ )กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน( 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  



 

 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายารคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท /ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก

ทา่น 

8. คา่ทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และคา่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรับสง่สนามบนิ 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

1 2 . การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกนัภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่

เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาใน

รปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิ

คุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การท าประกนันีจ้ากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ .ธรุกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทน า

เทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

1 3.  มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  



 

 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 


