
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

วันที ่ โปรแกรมทัวร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือ
มังกรแม่น้ำหอม 

   
HUE HOTEL 
หรือเทียบเท่า  

2 
พระราชวังดายโนย – ร้านเย่ือไผ่ – น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – 
สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุก
แฟนตาซีพาร์ค 

   

MERCURE FRENCH 
VILLAGE BANA HILLS  
หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญ่ีปุ่น – 
สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก    

DANANG HOTEL  
หรือเทียบเท่า  

4 
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบิน
สุวรรณภูมิ       



 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  

08.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ 
และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน 

 หมายเหตุ : ใช้ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และมีผลเป็นลบ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษระบุข้อมูลตามหน้าพาสปอร์ตของท่านในการเช็คอิน 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจไม่รวมอยู่ในรายการ 

10.50 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ960  
12.30 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากน้ันนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากน้ันออกเดินทางท่องเที่ยวตาม

รายการ 
เท่ียง บริการอาหารว่างขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (HUE) เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนช่วงปี พ.ศ. 2345–2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยู่ทั่วเมือง เมือง

เว้ต้ังอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ 
โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งที่ระดมยิงและถูก
ระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว เหล่าโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เน่ืองจากถูกกลุ่ม ผู้นำคอมมิวนิสต์และชาว
เวียดนามบางส่วนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากที่แนวคิดทางการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถาน
บางส่วนมาจนถึงปัจจุบัน 

 

วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
การเมืองของเวียดนาม วัดแห่งน้ีถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และ
มีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ท่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 
เหลี่ยม  สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า 
โดยเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของวัดเจดีย์เทียนมู่คือ รถออสตินสีฟ้า ท่ีถูกเก็บรักษาและ
จัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งน้ี โดยมีประวัติว่า พระภิกษุทิกกวางหยก วัย 73 ปี เจ้า
อาวาสวัดเทียนมู่ได้ใช้รถคันน้ีเป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซ่ง่อนหรือโฮจิมินห์
ซิต้ีในปัจจุบันเพ่ือเป็นการประท้วงรัฐบาลโงดินห์เดียมที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงและ
บังคับให้ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและใช้ความรุนแรง หลังจาก
เหตุการณ์ทุกอย่างสงบลง รถออสตินคันสีฟ้าคันน้ีจึงถูกนำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งน้ี 
 

 นำท่านเดินทางสู่ ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหล่งช๊อปปิ้งที่เมืองเว้ เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีน 
เช่นเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน 
 หลังจากน้ันนำท่านเดินสู่ท่าเรือแม่น้ำหอม ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT) เพ่ือชมศิลปะการแสดงที่เคยจัดถวายในราชสำนักของ

กษัตริย์เวียดนาม เป็นเรือมังกร 2 หัว จำลองมาจากเรือราชพาหนะในสมัยราชวงศ์เหงียน 
ที่พัก HUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

Day2 พระราชวังดายโนย – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่ง
ความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังดายโนย (Dai Noi Palace) เป็นโบราณสถานที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของ

ราชวงศ์เหงียนที่ปกครองประเทศเวียดนาม เป็นพระราชวังที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อลังการเป็นอย่างย่ิง พระราชวังไดโนย จำลองแบบมาจาก
พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ท่ีย่ิงใหญ่ของกรุงปักกิ่งประเทศจีน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่ท้ังสี่ด้าน เน้ือ
ที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร และพระราชวังแห่งน้ีใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ ภายในระราชวังจะมีทั้งหมด 3 ส่วน 
ได้แก ่กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวัง ท้องพระโรง และพระราชวังต้องห้าม 

 นำท่านเดินทางสู่ ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) ร้านขายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนามของฝากของ
เวียดนามให้ท่านให้เลือกซื้อเพ่ือเป็นของฝาก 

เท่ียง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน **นำท่านชมผลิตภัณฑ์จากไข่มุกใกล้ๆกับร้านอาหาร 
 

 

น่ังกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์  บานาฮิลส์  (SUN WORLD BANA 
HILLS) ด่ืมด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็น
ระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 
มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ข้ึนไปถึงสถานีเฟ
รนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิว
ทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ท
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต้ังอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ
ท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมือง
ดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคม 
จึงได้มีการสร้างถนนข้ึนไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

   
 
  



 
  
 นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร 

เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำ
ให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009 

กิจกรรมที่น่าสนใจ 

 

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดซึ่ง
อยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ต้ังอยู่ใน
ตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเท่ียวนึงที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 
องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม 

 

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR) เป็นสวน
ดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธ์ุถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถ
ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่ง
ผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

 

 
นำท่ าน  สั กการะพ ระพุ ท ธรูปห ลิ น อึ๋ ง  (LINH UNH PAGODA) เป็ น
พระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ต้ังตระหง่านบนยอดเขาแห่งน้ี ให้ท่านได้ขอพรเพ่ือ
ความเป็นมงคล 

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่น
หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง 
เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวน
สนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นข้ีผึ้ง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์ 
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   
 กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเด่ียวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท/ห้อง 



 
  

Day3 เมืองดานัง – ร้านหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ต้ังอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้ังอยู่ในเมืองจำนวน
หน่ึง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงทำให้เมืองดานังมีอาหารทำเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเท่ียวชาวไทยอย่างมาก นำท่านชม ร้านหิน
อ่อน เป็นร้านของฝากท้องถ่ินมีสินค้ามากมาย 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถ่ิน  

 

 
 
นำท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันต้ังอยู่ใน
สวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งน้ีเคยเป็นที่พักอาศัยของ
ทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งน้ีคือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้
ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งน้ี หมายเหตุ:ท่านสามารถให้ทิปได้ตาม
ความพอใจของท่าน 
 
 

 จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเย่ียม 
โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่น้ีคือการได้ข้ึนไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอก
ซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม 

 นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อน้ีเน่ืองจากสะพานแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยชุมชนชาวญ่ีปุ่น เป็นสะพานที่
สร้างข้ึนข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญ่ีปุ่นมาต้ังรกรากอยู่ และสร้างข้ึนท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญ่ีปุ่น สะพานญ่ีปุ่นแห่ง
เมืองฮอยอันน้ี สร้างข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันน้ีก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่าน
กาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญ่ีปุ่นเมืองฮอยอันแห่งน้ี 

 นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพ่ือชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่า
ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาส
ฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหาง
เป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที 

 นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งน้ีให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน
มังกรแบบเต็มๆ 

ค่ำ บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 
ที่พัก DANANG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 



 
 

Day4 สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูง

ที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ต้ังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ต้ังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก
ปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มี
เอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม 

 นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปป้ิงฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ต้ังอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย
ของ สินค้าท่ีนิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น  

11.00 ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
13.15 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เท่ียวบินที่ VZ961 
14.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ  
  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 

(เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ  
4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 

ราคา 
ห้องพกัเดี่ยว 

30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2565 13,990 14,590 4,500 

14 – 17 กรกฎาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

28 – 31 กรกฎาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

11 – 14 สิงหาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

25 – 28 สิงหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

08 – 11 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

15 – 18 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2565 13,990 14,590 4,500 

06 – 09 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

13 – 16 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

21 – 24 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

** ราคาทวัร์ไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 

 
อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
*ไม่รวมค่า ATK-Test ก่อนบนิ 24 ชม. พรอ้มกบัใบรบัรองภาษาองักฤษ นักท่องเทีย่วจองและจ่ายค่าตรวจเอง* 

*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท/ท่าน* 
สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนที่เหลอื 21 วนั ก่อน

การเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นต้องมผีู้เดินทาง จ านวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความต้องการ) 
3. ท่านที่ต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร 

เน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะน าจากเจ้าหน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน า
เท่านัน้ 

4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รบัการตรวจยนืยนัว่ามเีชื้อโควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาท าความสะอาดห้องพกัเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ใน
รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดินทางต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลีย่นแปลงเป็นส่วนลดหรอืเงนิสดได้ 
7. เงื่อนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 
 



 





 



 


