
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั�วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี"ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ&ในการปรบัราคาขึ"นตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิดานงั - บานา่ฮลิล ์– น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า – Golden Bridge  
  – แฟนตาซพีารค์              ( - / L / D ) 
08.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั"น 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 

ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
11.10 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงดานัง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบนิที� VZ960 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครื�อง) 
  ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.30 ชั�วโมง เวลาทอ้งถิ�นเทา่กบัประเทศไทย 
12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดานัง ประเทศเวยีดนาม หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่น

โดยสารรถโคช้ปรับอากาศ บรกิารมื"อกลางวนับนรถ ตอ้นรบัทกุทา่นดว้ยเมนูขนมปงัเวยีดนาม (มื"อที� 1)  
บา่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที� 09-12 มกราคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 11-14 มกราคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 23-26 มกราคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  

วนัที� 05-08 กมุภาพนัธ ์2562 13,987 13,987 4,000 10,999  
วนัที� 06-09 กมุภาพนัธ ์2562 13,987 13,987 4,000 10,999  
วนัที� 09-12 กมุภาพนัธ ์2562 12,987 12,987 4,000 9,999  
วนัที� 12-15 กมุภาพนัธ ์2562 11,987 11,987 4,000 8,999  
วนัที� 13-16 กมุภาพนัธ ์2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 19-22 กมุภาพนัธ ์2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 20-23 กมุภาพนัธ ์2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 23-26 กมุภาพนัธ ์2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 26 ก.พ.-01 ม.ีค. 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 27 ก.พ.-02 ม.ีค. 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 05-08 มนีาคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 06-09 มนีาคม 2562 9,876 9,876 4,000 7,999 ชําระเต็ม 
วนัที� 09-12 มนีาคม 2562 9,876 9,876 4,000 7,999 ชําระเต็ม 
วนัที� 12-15 มนีาคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 13-16 มนีาคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 19-22 มนีาคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 20-23 มนีาคม 2562 10,987 10,987 4,000 7,999  
วนัที� 23-26 มนีาคม 2562 11,987 11,987 4,000 8,999  
วนัที� 26-29 มนีาคม 2562 11,987 11,987 4,000 8,999  
วนัที� 27-30 มนีาคม 2562 11,987 11,987 4,000 8,999  

วนัที� 30 ม.ีค.-2 เม.ย. 2562 11,987 11,987 4,000 8,999  
INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ชําระคา่ทวัรเ์พิ�มทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาทุกท่านเดนิทางสูด่นิแดนแหง่ความสนุกกลิ�นอายฝรั�งเศสบนบาน่าฮลิล ์ตั ;งอยู่ในเขต Hoa Ninh เมอืง Hoa 
Vang จังหวัดดานัง อยูห่า่งจากตัวเมอืงดานังไปประมาณ 
38 กโิลเมตร  นําท่านน ั�งกระเชา้ไฟฟ้าสายยาวกว่า 
5000 เมตร ที�ไดรั้บการบันทึกสถิติโลก โดย World 
Record วา่เป็นกระเชา้เสน้เดยีวที�ยาวที�สดุในโลก ซึ�งคณุ
จะไดส้ัมผัสบรรยากาศปยุเมฆหมอก ธรรมชาตทิี�บรสิทุธิO 
สภาพพื;นป่าอันอดุมสมบรูณ์ เป็นสถานที�ตากอากาศที�ดี
ที�สุดในภาคกลางของเวียดนามเพราะมีอากาศที�หนาว
เย็นตลอดปี ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้มววิทวิทัศน์
ความสวยงามของนํ;าตก (Toc Tien) และลําธาร (Suoi 
no) จากนั;นแวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
เวยีดนามที� Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเดน่ดว้ยสะพานลอยฟ้าสเีหลอืงทองรมิหนา้ผาสงู รวมระยะทาง
ทั ;งหมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผา่นสองมอืขนาดใหญ ่คลา้ยรูปปั;นมอืยักษ์ยกชสูะพานไว ้สามารถมองเห็น
บรรยากาศรายรอบและววิสวย ๆ เบื;องลา่งได ้นําทา่นเขา้แฟนตาซพีารค์ (รวมคา่เครื�องเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้
รถราง บา้นผสีงิ และภาพยนตร ์3D, 4D, 5D) สวนสนุกบนยอดเขาที�เต็มไปดว้ยเครื�องเลน่มากมาย ไดรั้บแรง
บนัดาลใจมาจากนวนยิายที�มชีื�อเสยีงของนักเขยีนชาวฝรั�งเศส นามวา่ Jules Verne ทา่นจะเสมอืนไดเ้ดนิเขา้สูป่่า
ในเทพนยิาย ผ่านสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสงูกวา่ 29 เมตร นอกจากนี;ยังมหีมูบ่า้นสไตลฝ์รั�งเศสสมัยยุค
กลาง รา้นคา้รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึ สวนดอกไมห้ลากหลายสไตล ์และวัดที�งดงามตามศลิปะของแตล่ะ
นยิาย รอใหท้า่นไดแ้วะเขา้ไปชมและถา่ยรปูสดุประทับใจอกีดว้ย สมควรแกเ่วลา คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย 

คํ�า บรกิารอาหารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร เมนูบเุฟ่ตบ์นบานา่ฮลิล ์(มื"อที� 2) 
ที�พกั Mercure French Village Bana Hills หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สอง บานา่ฮลิล ์- เมอืงดานงั - อโุมงคห์ายเวนิ – เมอืงลงัโก - ทะเลสาบลงัโก - เมอืงเว ้ – พระราชวงัไดนอย 
  – ลอ่งเรอืแมนํ่ "าหอม                 ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื"อที� 3) 

นําคณะออกเดนิทางจากบาน่าฮลิลส์ูเ่มอืงดานัง นั�งรถลอดอุโมงคห์ายเวนิ 
เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดใตภู้เขาที�ยาวที�สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้โดยมี
ความยาว 6.28 กโิลเมตร สู่เมอืงลงัโก เมืองริมทะเลที�มีบรรยากาศดี มี
แหลมยื�นยาวไปในทะเล ขึ;นชื�อในเรื�องอาหารทะเลอร่อย เป็นตําบลหนึ�งใน
อําเภอฝูหลก จังหวัดเถื�อเทียนเว ้ตั ;งอยู่ห่างจากตัวดานังประมาณ 40 กม. 
ห่างจากเวป้ระมาณ 60 กม. คําว่า “ลังโก” หมายถงึ “หมู่บา้นนก” เป็นเมอืง
ผา่นและเมอืงแวะพักในเสน้ทาง ดานัง-เว ้ผา่นชมทะเลสาบลงัโก หนึ�งในไฮ
ไลทข์องเมอืง ทะเลสาบแหง่นี;มอีาณาบรเิวณกวา้งใหญส่วยงาม ผูค้นที�อาศัย
อยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเลี;ยงหอย จับปลา ทําการประมงพื;นบา้น  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนซูฟีู้ ด (มื"อที� 4) 
บา่ย ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเว ้เมอืงมรดกโลกที�ตั ;งอยูต่อนกลางของประเทศเวยีดนามรมิฝั�งแมนํ่;าหอม เดมิเป็นเมอืง

เล็กๆในสมัยแผ่นดนิของราชวงศเ์ล หลังจากราชวงศน์ี;ปกครองไดไ้มน่านก็เกดิสงครามแบง่แยกดนิแดนขึ;น ขนุ
นางเหวยีนฉวาง (องเชยีงสอื) ซึ�งเป็นผูป้กครองเวยีดนามใตอ้ยู่ในขณะนั;นไดป้ราบกบฏลงและรวบรวมดนิแดน
ทางตอนเหนือและตอนใตเ้ขา้ไวด้ว้ยกันในปี พ.ศ. 2345 พรอ้มกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดยิาลองแห่ง
ราชวงศเ์หวยีน มศีูนยก์ลางการปกครองอยู่เมอืงเว ้หลังจากนั;น 33 ปี ฝรั�งเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้จักรพรรดิ
ผลัดกันขึ;นสูช้งิบัลลังกใ์นชว่งสั ;นๆ เกดิการเดนิขบวนตอ่ตา้นฝรั�งเศสและการต่อสูก้ับลัทธจัิกรพรรดนิยิม รวมถงึ
การยดึครองของญี�ปุ่ นในมหาสงครามเอเชยีบรูพาเมื�อปี พ.ศ. 2488 จนในสงิหาคมปีเดยีวกันนี; “พระเจา้เบา๋ได”่ 
ไดส้ละราชสมบตั ิเมอืงเวจ้งึเป็นจดุตน้เริ�มตน้และเป็นราชธานีสดุทา้ยของราชวงศเ์หวยีนเชน่กนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําชม พระราชวงัไดนอย นครแห่งจักรพรรดทิี�ตั ;งอยู่ใจกลางเมอืงมรดกตกทอดอันยิ�งใหญ่และสวยงามของ
ราชวงศเ์หวยีน นครจักรพรรดหิรอืพระราชวังแหง่นี;ถกูสรา้งขึ;นตามแบบแผนความเชื�อของจนี ไดรั้บการออกแบบ
ใหม้กํีาแพงลอ้มรอบถงึ 3 ชั ;น จุดน่าสนใจของการเที�ยวชมหลังจากที�นักทอ่งเที�ยวขา้มสะพานเดนิลองผ่านซุม้
ประตหูรอืกําแพงชั ;นนอกเขา้ไป จะไดพ้บกบั ซนุทานกง หรอื ปืนใหญ ่9 เทพเจา้ ซึ�งอยูท่างดา้นขวามอื หมายถงึ
เทพ 5 องค ์ตัวแทนของธาตทัุ ;ง 5 คอื โลหะ นํ;า ไม ้ไฟ และดนิ สว่นอกี 4 องค ์เป็นตัวแทนของฤดกูาลทั ;ง 4 ฤดู
ใน 1 ปี ถัดมาเป็นกําแพงเหลอืง ซึ�งเป็นกําแพงชั ;นกลางที�ลอ้มรอบนครของจักรพรรด ิพระราชวัง วัด และสวน
ดอกไมเ้อาไว ้ในสว่นนี;มปีระตทูางเขา้ที�ตกแต่งเอาไวอ้ย่างสวยงาม 4 ประตู ประตูที�สําคัญที�สดุ คอื โหงะโมน 
หรอื ประตเูที�ยงวัน ที�สรา้งขึ;นครั ;งแรกดว้ยหนิแกรนติในสมัยพระเจา้มงิหห์มา่ง เมื�อทา่นผ่านลอดประตชูั ;นที�สอง 
โดยขา้มสะพานนํ;าทอง ซึ�งเคยถกูสงวนไวเ้ฉพาะจักรพรรดเิทา่นั;น จะเจอกับพระราชวังไทเฮา อันเป็นวังที�สําคัญ
ที�สดุในนครจักรพรรด ิใชสํ้าหรับตอ้นรับเชื;อพระวงศร์ะดับสงู และนักการทตูตา่งประเทศ นอกจากนั;นราชสํานักยัง
ใชเ้ป็นที�จัดงานฉลองสําคัญตา่งๆ เชน่กัน สว่นวัดวาอารามภายในกําแพงแหง่นี;สรา้งขึ;นเพื�ออทุศิใหก้ับขนุนาง
หลายคน ซึ�งไดรั้บการดแูลอยา่งด ีถัดมาสว่นในสดุของนครจักรพรรด ิคอื ตอืกามแทงห ์หรือนครตอ้งหา้มของ
จักรพรรด ิที�ถกูสงวนไวเ้ฉพาะจักรพรรดแิละเชื;อพระวงศนั์;น 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 5) 
 หลังอาหาร นําทา่นลอ่งเรอืแมนํ่ "าหอม พรอ้มชมการแสดงดนตรบีนเรอื 
ที�พกั Mondia Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�สาม เมอืงเว ้– เจดยีเ์ทยีนหม ุ– รา้นคา้โอทอ๊ป (ชมิชา) - เมอืงดานงั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ – เมอืงฮอยอนั - 
  พายเรอืกระดง้                                                                                                             ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื"อที� 6) 

นําชม เจดยี ์ณ วดัเทยีนหม ุเป็นวัดพทุธมหายาน ตั ;งอยูร่มิแมนํ่;าหอม เป็นอาคารทรงเจดยีแ์ปดเหลี�ยม 7 ชั ;น สงู 
21 เมตร ซึ�งสรา้งขึ;นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวยีนฮวาง คําว่า 
“เทยีนหม”ุ แปลว่า เทพธดิา ดังนั;น นักท่องเที�ยวชาวไทยสว่นใหญม่า
เยือนจึงตั ;งชื�อภาษาไทยใหว้่า “วัดเทพธิดาราม” จากนั;นนําท่าน
เดนิทางสู่รา้นคา้โอท๊อปของเวียดนาม ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื;อ
สนิคา้ตามอัธยาศัย ชมิชาหรอืขนมชื�อดังขึ;นชื�อของเวยีดนาม ออก
เดนิทางสู่ เมอืงดานงั ซึ�งไดช้ื�อว่าเป็นเมอืงที�สวยที�สุดแห่งหนึ�งของ
เอเชยี ดว้ยความที�ตั ;งอยูใ่นพื;นที�หบุเขาและชายฝั�งทะเล ไดรั้บอทิธพิล
วัฒนธรรมจากฝรั�งเศส จึงทําใหเ้มืองดานังมีอาคารบา้นเรือนและ
ลักษณะการจัดผังเมอืงคลา้ยกบัเมอืงในฝรั�งเศส  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 7) 
บา่ย แวะพัก ณ หมู่บา้นแกะสลกัหนิออ่น เกอืบทุกครอบครัวในหมู่บา้นนี;ทําอาชพีแกะสลักหนิออ่น โดยนํามาจาก

ภูเขาลูกเล็กๆ ในละแวกนั;น เพื�ออผลติเป็นสนิคา้จําหน่ายแกนั่กทอ่งเที�ยว อาท ิรูปปั;นทพเจา้ต่างๆ แจกัน โต๊ะ 
เกา้อี; หรอืแมก่ระทั�งเครื�องประดับชั ;นเล็กๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซื;อเป็นของฝากของที�ระลกึ จากนั;นเดนิทางตอ่
สูฮ่อยอนั เมอืงมรดกโลกที�ยังคงมลีมหายใจ ดว้ยเสน่หข์องตกึเกา่
สีเหลืองสวยงามสไตล์โคโลเนียล ที�ยังอนุ รักษ์เอาไวใ้หค้ง
เอกลักษณ์ดังเชน่อดตี ชมวถิชีวีติที�เรยีบงา่ยของชาวเมอืง ชมยา่น
การคา้ของชาวจีน ศาลเจา้โบราณ สะพานญี�ปุ่ น ซึ�งเชื�อว่าถูกสรา้ง
เพื�อเชื�อมชุมชน 2 แห่งเขา้ดว้ยกัน และชมบา้นไมเ้กา่แกอ่ายุกว่า 
200 ปี เชญิชมและเลือกซื;อสนิคา้งานฝีมือแท ้ๆ  จากเวียดนาม 
พรอ้มถา่ยภาพเก๋ๆ ชคิๆ *เนื�องจากเมอืงฮอยอันไมอ่นุญาตใหนํ้ารถ
เขา้ การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิีการท่องเที�ยวที�ดทีี�สดุ*  จากนั;นนํา
ทกุทา่นพายเรอืกระดง้ที�หมูบ่า้นกํ �าทาน ซึ�งถอืวา่เป็นเอกลักษณ์หนึ�งเดยีวที�ประเทศเวยีดนามนี;เลย ลักษณะ
ของเรอืเป็นไมไ้ผส่านครึ�งวงกลมคลา้ยฝาช ีใชนํ้;ามันสนเคลอืบเพื�อกันนํ;าเขา้ เสน้ผ่าศนูยก์ลาง ประมาณ 2 เมตร 
ชาวเวยีดนามที�มบีา้นอยูร่มินํ;านยิมใชส้ญัจรเพื�อรน่ระยะเวลาของการเดนิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื"อที� 8)  
ที�พกั Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที�ส ี�  วดัหลนิอ ึ�ง - ชอ้ปปิ" งตลาดหา่น – สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     ( B / อสิระ / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื"อที� 9) 

นําท่านไหวข้อพรเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญท่ี�สดุของเมอืงดานัง ณ วดัหลนิอึ�ง ตั ;งอยู่บนเกาะเซนิตร่า (Son Tra) 
ทางเหนือของเมอืง เป็นวัดใหญท่ี�สดุของที�นี� เป็นรปูปั;นปนูขาวยนื
หันหลังใหภ้เูขา หันหนา้ออกสูท่ะเลเพื�อเป็นการปกป้องคุม้ครอง
ชาวประมงที�ออกไปหาปลา เชื�อกันว่าเสียงระฆังจากวัดที�ตี
ประสานกับเสยีงคลื�นนั;นจะชว่ยใหช้าวเรอืรูส้กึสงบและสรา้งขวัญ
กําลังใจไดอ้ย่างดีเยี�ยม รวมถึงขึ;นชื�อมากในการขอพรเรื�อง
สขุภาพ การทํามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และเรื�องขอลูกดว้ย 
ใครกําลังสรา้งครอบครัวควรมากราบไหวเ้พื�อความมงคลอยา่งยิ�ง 
จากนั;นนําคณะชอ้ปปิ;งส่งทา้ยโปรแกรมทัวร ์เลือกซื;อของฝาก
ราคาถูกหลากหลายชนิดที� ตลาดห่าน ถนนคนเดนิขึ;นชื�อของ
เมอืงดานังกอ่นเดนิทางกลับ อาท ิผลติภัณฑจ์ากผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืของที�ระลกึพื;นเมอืง สมควรแกเ่วลาพบ
กนั ณ จดุนัดหมาย นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิดานัง เช็คอนิรับบอรด์ดิ;งพาส  

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
13.35 น. เดนิทางกลับ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบนิที� VZ961 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครื�อง) 
15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ"นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ   
ท ั"งนี"แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ั"น  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 

เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ั"น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี"ที�เกดิข ึ"น 
เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ั"นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 

* ต ั�วสายการบนิไมส่ามารถระบทุี�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั"น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัmวเครื�องบนิไป-กลับ ตามรายการ   2.   คา่อาหารทกุมื;อ ตามที�ระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ที�ม ี
7. คา่นํ;าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก. 8.   หัวหนา้ทัวรนํ์าเที�ยว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�ม 
3.   คา่นํ;าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4.   คา่ทําวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5.  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,000 บาท (ชําระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
6.  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7.  คา่วซีา่ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 
 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั"งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจาํนวน 20 ทา่นขึ"นไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ&ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 
**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ชําระคา่ทวัรเ์พิ�มทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั ;งเทา่นั;น หากแจง้หลังจากนี; ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั ;งเทา่นั;น หากแจง้หลังจากนี; ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตัmวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตัmวโดยสารเพิ�มดว้ยตนเองจากคา่
ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื�อนการเดนิทาง นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที�
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที�
ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจําท ั"งหมดของคา่บรกิารที�
ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที�ชําระ
มาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนนิการจัดเตรยีมนําเที�ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที�ยวล่วงหนา้ เชน่ การสํารองที�นั�งตัmวเครื�องบนิโดยสาร การจอง
โรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 
3. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรือเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั ;งหมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี;  
วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชั�นอื�นๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น  

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ;นเครื�องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ;น และรวมกันทกุ
ชิ;นไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านั;น ถา้สิ�งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที�กําหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั;น  
2. สิ�งของที�มลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�
โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั;น  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื;อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื;อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ที�จะมาจากสิ�งเหลา่นี; หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราที�สงูมาก 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี;สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั;น 
2. ทัวรน์ี;เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทั ;งหมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั ;งหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไมม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางสําหรับประเทศที�มวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเที�ยวทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกทอ่งเที�ยวรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอื 
เดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัmวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันที�เดนิทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั ;งนี; บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิOไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ;นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี;คํานวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั;น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิO 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั"นในประเทศเกาหลใีตไ้มเ่กนิ 30 
วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั"นตอนการตรวจเขา้เมอืงเพื�อ
ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี" 
- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ส ิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ"นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนามได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม 
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ;น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัmวเครื�องบนิ คา่ภาษี 
เชื;อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั"ง 


