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CODE: VNVZ01 เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลีล ์(พกับานาฮลีล ์1 คนื) 3D 2N BY VZ 

เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮลีล ์ 

(พกับานาฮลีล ์1 คนื) 3วนั 2คนื BY VZ   
น่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้สูย่อดเขาบานาฮลีล ์สวรรคแ์ห่งเมอืงดานัง   

เยอืนฮอยอัน เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและน่าอยู ่  

น่ังเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนั 

พเิศษสดุ….พกัโรงแรม Mercure Banahill 1 คนื 

พเิศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิและ อาหาร seafood 

เดนิทางโดยสายการบนิ VIETJET AIR 

น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กก. / CARRY ON 7 กก. 

ราคารวมคา่ตรวจ ATK 1 คร ัง้ และ RT-PCR 1 คร ัง้ทีเ่วยีดนาม  

 

 วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

1 – 3 เม.ย. 65   13,888  

 

 

 

 

ไม่มรีาคาเด็ก 

3,500 25  

ราคารวมตรวจ ATK  

ภายใน 24 ช ัว่โมง  

เม ือ่เดนิทางถงึ เวยีดนาม 

8 – 10 เม.ย. 65 15,888 3,500 25 

13 – 15 เม.ย. 65 14,888 3,500 25 

22 – 24 เม.ย. 65 14,888 3,500 25 และ 

29 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 14,888 3,500 25  

ราคารวมตรวจ RT-PCR  
6 – 8 พ.ค. 65  14,888 3,500 25 
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13 – 15 พ.ค. 65 14,888 3,500 25 1 คร ัง้ ทีเ่วยีดนาม 

20 – 22 พ.ค. 65 13,888 3,500 25 

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:   VZ960   BKK – DAD  10:50 – 12:30  

RETURN       :   VZ961   DAD –BKK   13:15 – 14:55  

 

 

 

 

08:00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประตู 8 เคาท์

เตอร ์Q สายการบนิ VIETJAT AIR โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสาร ตดิแท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

 ลูกคา้จ าเป็นแสดงเอกสารดังนี ้

 1.เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็น
ลบ ภายใน 24 ชม.กอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) ลูกคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 
2.เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสขุ ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 
Thailand) คอืวัคซนีพาสปอรต์ (สามารถขอผ่านแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยู่ต่างจงัหวัดสามารถขอไดท้ี่
สาธารณสขุจังหวัด ลูกคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 

10:50 น. น าท่านเดนิทางออกสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั ประเทศเวยีดนาม โดย สายการบนิ VIETJAT 

AIR เทีย่วบนิที ่VZ960 

12:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั 

ประเทศเวยีดนาม น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นที่เวียดนาม 

เท่ากับประเทศไทย) เม ือ่เดนิทางถงึประเทศ

เวยีดนาม ตอ้งเขา้รบัการตรวจ ATK ภายใน 

24 ช ัว่โมง เมือ่ผลตรวจเป็นลบจงึจะสามารถ

ออกไปท ากจิกรรมอืน่ๆ เมอืงดานงั เป็นเมือง

แห่งหาดทรายขาว และ ภูเขาหนิอ่อนเป็นเมอืงท่า

ที่ส าคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4 ของประเทศ

เวยีดนาม เมอืงนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมู่บา้น

ชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

(มือ้ที1่) 

น าท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลีล ์ดืม่ด ่าไปกับ

ววิทวิทัศน์ของเมอืงบนความสงูถงึ 5,810 เมตร 

กระเชา้บานา-ฮลีลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีว

แบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก 

ไดร้ับการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คเมือ่วันที ่9 มนีาคม 

ค.ศ.2009 ขึน้ไปถงึสถานีเฟรนชฮ์ลิลอั์นเกา่แก่

ของบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกับสดุยอดววิ

ทวิทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส 

บานาฮลิล ์เป็นรสีอร์ทและสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึง่การ

ท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮลิล์

คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาว

ฝรั่งเศสเมื่อสมัยทีฝ่รั่งเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึ

ไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งที่พัก สิง่

อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นที่พักผ่อน 

เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 

วนัทีห่นึง่         ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – เมอืงดานงั – บานาฮลีล ์  
                       – GOLDEN BRIDGE - บานาฮลิล ์แฟนตาซ ีปารค์                                   อาหาร เทีย่ง,เย็น      
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อุณหภูมเิฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเท่านั้น บรเิวณลานกวา้งเมื่อท่านเดนิทางขึน้มาถงึ บา

นาฮลีส ์แห่งนี้ท่านจะไดพ้บกับลูกโลกขนาดใหญ่ที่ตกแต่งดว้ยดอกไมต้่างๆตามฤดูกาล หรือเมื่อมี

เทศกาลต่างๆ จากนัน้ น าท่านชม สะพานสทีอง หรอื GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสดุซึง่อยู่

บนเขาบาน่า ฮลิส ์เป็นสะพานสทีองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุม้ไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเดน่เห็นชัด 

สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนงึทีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิล ์ใน

ววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่ จากนัน้ อสิระเล่นสวนสนุกขนาดใหญ ่บานาฮลีล ์แฟนตาซ ีปารค์ 

เป็นสวนสนุกทัง้ในร่ม และ กลางแจง้ขนาดใหญ ่โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมอืนเทพนยิายทีส่วยงาม ตัง้อยู่ท่ามกลาง

หมอก มโีซนสวนสนุกหลายโซน เชน่ ถ ้าไดโนเสาร ์ภาพยนตรใ์นระบบ 3D, 4D, 5D เครือ่งเล่นต่างๆ ทัง้

หวานเสยีว และระทกึขวัญ นอกจากนี้ยังมโีซนอาหารอย่างครบครันอกีดว้ย***รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวน

สนุก ยกเวน้ บา้นผสีงิ หุน่ขีผ้ ึง้ ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ***  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) พเิศษ!!! บุฟเฟ่ตน์านาชาต ิณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4 * 

**หอ้งพกับนบานาฮลีล ์ไมม่หีอ้งส าหรบั 3 ทา่น กรณทีีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ตอ้งจา่ย คา่พกัเดีย่ว เพิม่ 2,000 บาท  

หรอืสามารถพกั 3 ทา่น พกัเป็นเตยีง 2 ช ัน้ 2 เตยีงคะ่ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 700 บาท / ทา่น **   

(เฉพาะโรงแรมบนบานาฮลีล)์ 

 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

(มือ้ที3่)  

บา่ย  น าท่าน น ัง่รถรางเพือ่ไปชม โรงเก็บไวน ์เป็นหอ้ง
เก็บไวน์ทีม่ลีักษณะคลา้ยถ ้าทีถู่กสรา้งขึน้มา ตัง้อยู่บน
เขาบาน่าฮลิส ์โดยหอ้งแห่งนี้จะถูกจัดออกเป็นหลาย
สว่นดว้ยกัน ใหท่้านไดเ้ดนิชมสถานทีเ่ก็บไวน์ ภายใน
จะถูกจัดตกแต่งเป็นรปูแบบต่างๆ หลากหลายสไตล ์ 
หมายเหตุ : ส าหรับท่านทีช่ ืน่ชอบการดืม่ไวน์ก็
สามารถซือ้ไดจ้ากทีแ่ห่ง หรอืจะเลอืกซือ้ไวเ้ป็นของ
ฝากก็ได ้หลังจากนัน้ น าท่านชม หมูบ่า้นฝร ัง่เศส
และสวนดอกไมแ้หง่ความรกั หรอื LE JARDIN 
D'AMOUR เป็นสวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ทีม่ดีอกไม ้
หลากหลายพันธุถ์ูกจัดเป็นสัดสว่นอย่างสวยงาม
ท่ามกลางอากาศทีแ่สนเย็นสบาย ทีไ่ม่ว่าท่านจะอยู่มุม
ไหนของสวนก็สามารถถ่ายรปูออกมาไดส้วยงามอย่าง
มาก ใหท่้านไดเ้ดนิทางถ่ายรูปพรอ้มกับสัมผัส
บรรยากาศทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ อสิระถ่ายรูปไดต้าม
อัธยาศัย เดนิทางสู ่เมอืงฮอยอนั จากนัน้ น าท่านชม 
เมอืงโบราณฮอยอนั เป็นเมอืงทียั่งคงความเป็น
เอกลักษณ์และเก็บรักษาความเป็นเมอืงมรดกแห่ง
วัฒนธรรมไวอ้ย่างดเียีย่ม ไดร้ับขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกจากองคก์าร UNESCO ในปี พ.ศ. 2542 เนื่องดว้ย
เป็นตัวอย่างของเมอืงท่าคา้ขายในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใตใ้นสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่15-19 เดนิทางสู ่หมู่
บา้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอื
กระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village 
หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิ
แม่น ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพั่กอาศัยของเหล่า
ทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่าง
การล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม 
เดนิทางต่อไปยัง หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็น
หมู่บา้นแห่งหนึง่อยู่ในตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดัง
ไปท่ัวโลกในเรือ่งงานฝีมอื การแกะสลักหนิอ่อน หนิ
หยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลัก
เหล่านี้ เพือ่เอากลับไปเป็ นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดบัในบา้น เดนิทางสู ่เมอืงดานงั น าท่านสู ่
สะพานมงักร สรา้งขึน้เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ
เวยีดนาม สะพานยาว 666 เมตร มคีวามกวา้งของผวิจราจรรวม 6 เลน  เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่ขา้มแม่น ้า
ฮัน นับเป็นการสรา้งสะพานทีใ่ชส้ถาปัตยกรรมบวกกับเทคโนโลยสีมัยใหม่ โดยใชแ้รงบันดาลใจจากต านาน

วนัทีส่อง         หมูบ่า้นฝร ัง่เศสและสวนดอกไมแ้หง่ความรกั – น ัง่รถรางชมโรงเก็บไวน ์- เมอืงฮอยอนั – เมอืง 
                      โบราณฮอยอนั - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น ัง่เรอืกระดง้ - เมอืงดานงั – สะพานมงักร – สวน APEC   
                       - ทดสอบ RT-PCR                                                                            อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น      
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มังกรของเวยีดนามทีส่บืทอดกันมานับ 1,000 ปี  ความน่าสนใจของสะพานมังกร  ทุกวันหยุดสดุสปัดาห ์
ตัง้แต่เวลาพลบค ่า จะมกีารเปิดไฟประดับบนสะพานมังกรซึง่ประกอบดว้ยไฟ LED กว่า 1,000 ดวงอย่าง
สวยงาม  มกีารแสดงมังกรพ่นไฟทีส่วยงาม  ปัจจุบันสะพานมังกรกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าค ญของเมอืง
ดานัง และกลายเป็นศูนยก์ลางการท่องเทีย่วแห่งใหม่ของเวยีดนาม น าท่านถ่ายรูปกับ สวน APEC รูปปัน้ 
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ประตมิากรรมและวัตถุทีถู่กสง่มาจาก 21 ประเทศทีเ่ขา้ร่วมใน
เอเปก 2017 ทีเ่วยีดนาม 

 เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR ไมต่อ้งกกัตวั เลอืกตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏของประเทศไทย 
สามารถใชผ้ลตรวจนีเ้ดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยได ้

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที5่)  พเิศษ!!! อาหารซฟู้ีด ณ Son Duong 

ทีพ่กั : Bien Vang Merry , Golden Rose 3 * หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านไหวเ้จา้แม่กวนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ứng) เป็นวัดที่ใหญ่
ทีสุ่ดของเมอืงดานังภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่
กวนอิมและเทพองค์ ต่างๆตามความเชื่อของชาวบา้นแถบนี้ 
นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มีความสูงถงึ 67 เมตร
ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้
ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอก
ชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหว ้
บูชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงามเป็นอีก
นึ่งจุดชมววิที่สวยงามของเมืองดานัง ก่อนกลับแวะใหท่้านซื้อของ
ฝากที่ ตลาดฮาน (Han Market) เป็นสถานที่รวบรวมสินคา้ 
อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม มีใหเ้ลือกครบทุก
สิง่ อย่างเรยีกไดว่้าอยากไดอ้ะไร อยากซือ้อะไร ก็มาหาไดท้ี่ตลาด

ฮานแห่งเลย ระหว่างทาง แจกขนมปัง ป่ันหมีข่นมปัง ประจ า

ชาตเิวยีดนาม  
บา่ย  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาติ

ดานงั ประเทศเวยีดนาม เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

13:15 น.  เดนิทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ VIETJET AIR  เทีย่วบนิที ่VZ961 

14:55 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

Update 22/2/2565 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( บงัคบัใช ้15 มนีาคม 2565 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย  

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

ATK ผลเป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) น ามาใชใ้นการเชค็อนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอร์

สายการบนิ 

2. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป ทียั่งไม่ฉีดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบ 

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

ลบ ภายใน 24 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาอังกฤษ) 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรับรองไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน (นับตัง้แต่วันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง) 

►ผูเ้ดนิทางประเทศเวยีดนามจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  

ตอ้งไดร้ับวัคซนีครบโดส อย่างนอ้ย 14 วัน และไม่เกนิ 12 เดอืนกอ่นเดนิทางสามารถเดนิทางไดใ้นวันที ่15 กอ่นเดนิทางเขา้

► ประเทศเวยีดนาม ชนดิของวคัซนีโควด-19 ดงันี ้ 

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

วนัทีส่าม        เมอืงดานงั – วดัหลนิอึง๋ – ตลาดฮาน - ทา่อากาศยานนานาชาตดิานงั – ทา่อากาศยานนานาชาต ิ
                     สุวรรณภมู ิ                                                                            อาหาร เชา้  



 
5 VNVZ01 เวยีดนามกลาง ดานัง เว ้ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล)์ 3D 3N BY VZ   

 

✓ Moderna (m-RNA-1273) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria) อยา่งนอ้ย 2 เข็ม  

✓ 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  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  

2. เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม หรอื Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค     

    กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

4. หลักฐานการจองโรงแรม AQ Test & Go 1 คนื พรอ้มค่าตรวจ RT-PCR 1 ครัง้ และรถรบัสง่จากสนามบนิ-โรงแรม 

 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ช ัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลุมการรักษาโควดิในต่างประเทศวงเงนิ USD 20,000 (ส าหรบัชาวต่างชาตเิท่านัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอย่างนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

2. กรอกรายละเอยีดขอ้มูลสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่

1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรบัรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 

ข ัน้ตอนที ่4 : เม ือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

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

เดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกนิ 72 ชั่วโมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงต่อเจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 

2. ผ่านกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคุมโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอ

ผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางต่อไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 

- จะสง่จอยน์ทัวรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 

วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณทีีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท่้านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท  
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 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร ์

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณบีรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้ง

ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไม่รับผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้

ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัด

จาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟัีนดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มหีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มค่ีาใชจ่้ายพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. ค่าทดสอบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง เมือ่เดนิทางถงึ ประเทศเวยีดนาม 

8. ค่าทดสอบ RT-PCR เพือ่ใชส้ าหรับเดนิทางเขา้ประเทศไทย  

9. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่

ประกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่น ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษา

ขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ 

บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนโีดยทัง้นี้

การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคบั ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกัน

เฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี ้ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

10. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

11. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 600 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจาก

ทา่น 



 
7 VNVZ01 เวยีดนามกลาง ดานัง เว ้ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล)์ 3D 3N BY VZ   

 

8. ค่าทดสอบ แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ ภายใน 72 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง หรอื ATK ผลเป็นลบ 

ภายใน 24 ชั่วโมงกอ่นการเดนิทาง 

9. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวทีโ่รงแรม AQ 1 คนื และค่าตรวจหาเชือ้โควดิ-19 RT-PCR พรอ้มรถรบัสง่สนามบนิ 

เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับท่านทีส่นใจ) 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตุ

ตา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเทา่น ัน้ 

(เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไข

กรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว 

ทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิท

ฯ 

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้  

14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 


