
 

 

รหัสทัวร HPT1900771 
ทัวรเวียดนาม HAPPY VIETNAM ดานัง นอนบานาฮิลล 
3 วัน 2 คืน (VZ) 
แฟนตาซีพารค   บานาฮิลล   Golden Bridge   หมูบานแกะสลักหินออน   
พายเรือกระดงที่หมูบานกํ๋าทาน   สะพานแหงความรักดานัง   สะพานมังกรทอง   
คารฟดรากอน 
 

 



 

 

 อตัราคา่บรกิาร 

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

 
 
 
 
 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว หมายเหต ุ
วนัที� 01-03 พฤษภาคม 2562 10,998 10,998 3,500  
วนัที� 03-05 พฤษภาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
วนัที� 05-07 พฤษภาคม 2562 10,998 10,998 3,500  
วนัที� 09-11 พฤษภาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
วนัที� 11-13 พฤษภาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
วนัที� 15-17 พฤษภาคม 2562 10,998 10,998 3,500  
วนัที� 17-19 พฤษภาคม 2562 12,998 12,998 3,500  
วนัที� 19-21 พฤษภาคม 2562 10,998 10,998 3,500  
วนัที� 23-25 พฤษภาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
วนัที� 27-29 พฤษภาคม 2562 10,998 10,998 3,500  
วนัที� 31 พ.ค.-02 ม.ิย. 2562 11,998 11,998 3,500  

   วนัที� 02-04 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 04-06 มถินุายน 2562 8,888 8,888 3,500 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 
   วนัที� 08-10 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 10-12 มถินุายน 2562 8,888 8,888 3,500 จา่ยคา่ทวัรเ์ต็ม 
   วนัที� 12-14 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 14-16 มถินุายน2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 16-18 มถินุายน2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 18-20 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 20-22 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 22-24 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 24-26 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 26-28 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 28-30 มถินุายน 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 29 ม.ิย.-01 ก.ค. 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 02-04 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 04-06 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 06-08 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 08-10 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 10-12 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 12-14 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 14-16 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 16-18 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 18-20 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 20-22 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 22-24 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 24-26 กรกฎาคม2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 26-28 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 28-30 กรกฎาคม 2562 11,998 11,998 3,500  
   วนัที� 30 ก.ค.-01 ส.ค. 2562 11,998 11,998 3,500  

จอยแลนด ์หกัคา่ต ั�วออก 2,000 บาท 
INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

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



 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิดานงั - บานา่ฮลิลเ์ต็มวนั – น ั�งกระเชา้ไฟฟ้า – แฟนตาซพีารค์ – 
  Golden Bridge                                                   ( - / L / บฟุเฟ่ตบ์นบานา่ฮลิล ์) 
07.00  น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สาย

การบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มีเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

09.00 น. เหินฟ้าสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบินที� 
VZ964  

 (ไม่รวมบรกิารอาหารบนเครื�อง) ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.30 ชั�วโมง เวลา
ทอ้งถิ�นเทา่กบัประเทศไทย 

10.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิดานัง ประเทศเวยีดนาม หลังจากผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง
และศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านโดยสารรถโคช้ปรับอากาศ ผ่านชมเมอืง
ดานงั ซึ�งไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งของเอเชยี ดว้ยความที�ตั �งอยู่
ในพื�นที�หบุเขาและชายฝั�งทะเล ไดรั้บอทิธพิลวัฒนธรรมจากฝรั�งเศส จงึทําให ้
เมืองดานังมีอาคารบา้นเรือนและลักษณะการจัดผังเมืองคลา้ยกับเมืองใน
ฝรั�งเศส  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 1) เมนู หมี�ขวาง อาหารพื�นเมอืงของดานงั 
บา่ย พาทกุทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่ความสนุกกลิ�นอายฝรั�งเศสบนบาน่าฮลิล ์ตั �งอยูใ่นเขต Hoa Ninh เมอืง 

Hoa Vang จังหวัดดานัง อยู่ห่างจากตัวเมือง
ดานังไปประมาณ 38 กโิลเมตร  นําท่านน ั�ง
กระเช้าไฟฟ้าสายยาวกว่า 5000 เมตร ที�
ไดรั้บการบันทกึสถติโิลก โดย World Record 
ว่าเป็นกระเชา้เสน้เดียวที�ยาวที�สุดในโลก ซึ�ง
คุณ จะไดส้ัม ผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก 
ธรรมชาติที�บริสุทธิ�  สภาพพื�น ป่าอันอุดม
สมบรูณ์ เป็นสถานที�ตากอากาศที�ดทีี�สดุในภาค
กลางของเวยีดนามเพราะมอีากาศที�หนาวเย็น
ตลอดปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มววิ
ทวิทัศน์ความสวยงามของนํ�าตก (Toc Tien) 

และลําธาร (Suoi no) นําทา่นเขา้แฟนตาซพีารค์ (รวมค่าเครื�องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้รถราง บา้นผี
สงิ และภาพยนตร ์3D, 4D, 5D) สวนสนุกบนยอดเขาที�เต็มไปดว้ยเครื�องเลน่มากมาย ไดรั้บแรงบันดาล
ใจมาจากนวนยิายที�มชีื�อเสยีงของนักเขยีนชาวฝรั�งเศส นามวา่ Jules Verne ทา่นจะเสมอืนไดเ้ดนิเขา้สูป่่า
ในเทพนิยาย ผ่านสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสงูกว่า 29 เมตร นอกจากนี�ยังมหีมู่บา้นสไตลฝ์รั�งเศส
สมัยยคุกลาง รา้นคา้รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึ สวนดอกไมห้ลากหลายสไตล ์และวัดที�งดงาม รอให ้
ท่านไดแ้วะเขา้ไปชมและถ่ายรูปสดุประทับใจ นําคณะลงจากบาน่าฮลิล ์จากนั�นแวะถ่ายภาพกับแลนด์
มารค์แห่งใหมข่องเวยีดนามที� Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเดน่ดว้ยสะพานลอยฟ้าสเีหลอืงทอง
รมิหนา้ผาสงู รวมระยะทางทั �งหมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผ่านสองมอืขนาดใหญ่ คลา้ยรูปปั�นมือ
ยักษ์ยกชสูะพานไว ้สามารถมองเห็นบรรยากาศรายรอบและววิสวย ๆ เบื�องล่างได ้สมควรแกเ่วลา คณะ
พรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า บรกิารอาหารอาหารคํ�า ณ เมนูบเุฟ่ตบ์นบานา่ฮลิล ์(มื�อที� 2) 
ที�พกั Mercure French Village Bana Hills หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 



 

 

วนัที�สอง หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ - ฮอยอนั – พายเรอืกระดง้ – วดัหลนิอ ึ�ง – สะพานแหง่ความรกัดานงั 
            (B / L / D ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 2) 
 ชม หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน เกอืบทุกครอบครัวในหมู่บา้นนี�ทําอาชพีแกะสลักหนิออ่น โดยนํามาจาก

ภเูขาลกูเล็กๆ ในละแวกนั�น เพื�ออผลติเป็นสนิคา้จําหน่ายแกนั่กทอ่งเที�ยว อาท ิรปูปั�นเทพเจา้ตา่งๆ แจกัน 
โต๊ะ เกา้อี� หรือแม่กระทั�งเครื�องประดับชั �น
เล็กๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซื�อเป็นของฝาก
ของที� ระลึก จากนั�น นําทุกท่านพายเร ือ
กระด้งที�หมู่บ ้านกํ �าท าน  ซึ�งถือว่าเป็น
เอกลักษณ์หนึ�งเดยีวที�ประเทศเวยีดนามนี�เลย 
ลักษณะของเรือเป็นไมไ้ผ่สานครึ�งวงกลม
คลา้ยฝาช ีใชนํ้�ามันสนเคลือบเพื�อกันนํ�าเขา้ 
เสน้ผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 2 เมตร ชาว
เวยีดนามที�มบีา้นอยูร่มินํ�านยิมใชส้ญัจรเพื�อร่น
ระยะเวลาของการเดนิทาง เดนิทางต่อสูฮ่อย
อนั เมืองมรดกโลกที�ยังคงมีลมหายใจ ดว้ย
เสน่ห์ของตึกเก่าสีเหลืองสวยงามสไตล์โค
โลเนียล ที�ยังอนุรักษ์เอาไวใ้หค้งเอกลักษณ์ดังเชน่อดตี ชมวถิชีวีติที�เรยีบงา่ยของชาวเมอืง ชมยา่นการคา้
ของชาวจนี ศาลเจา้โบราณ สะพานญี�ปุ่ น ซึ�งเชื�อวา่ถกูสรา้งเพื�อเชื�อมชมุชน 2 แหง่เขา้ดว้ยกนั และชมบา้น
ไมเ้กา่แกอ่ายกุวา่ 200 ปี เชญิชมและเลอืกซื�อสนิคา้งานฝีมอืแท ้ๆ  จากเวยีดนาม พรอ้มถา่ยภาพเก๋ๆ ชคิๆ *
เนื�องจากเมอืงฮอยอนัไมอ่นุญาตใหนํ้ารถเขา้ การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิกีารทอ่งเที�ยวที�ดทีี�สดุ*   

เที�ยง บรกิารอาหารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 3)  
บา่ย นําทา่นไหวข้อพรเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญท่ี�สดุของเมอืงดานัง ณ วดัหลนิอึ�ง ตั �งอยูบ่นเกาะเซนิตรา่ (Son 

Tra) ทางเหนือของเมอืง เป็นวัดใหญ่ที�สุดของที�นี� เป็นรูปปั�นปูนขาวยืนหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่
ทะเลเพื�อเป็นการปกป้องคุม้ครองชาวประมงที�ออกไปหาปลา 
เชื�อกนัวา่เสยีงระฆังจากวัดที�ตปีระสานกบัเสยีงคลื�นนั�นจะชว่ยให ้
ชาวเรอืรูส้กึสงบและสรา้งขวัญกําลังใจไดอ้ยา่งดเียี�ยม รวมถงึขึ�น
ชื�อมากในการขอพรเรื�องสขุภาพ การทํามาคา้ขาย ความแคลว้
คลาด และเรื�องขอลกูดว้ย ใครกําลังสรา้งครอบครัวควรมากราบ
ไหวเ้พื�อความมงคลอยา่งยิ�ง 

คํ�า บรกิารอาหารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร (มื�อที� 4)  
 นําชมสะพานแหง่ความรกัดานงั ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าหาน ซึ�งมี

ความกวา้งใกลเ้คยีงกบัแมนํ่�าเจา้พระยา เดนิเลน่ถา่ยรปูถนน
เลยีบแมน่า้ที�ประดับประดาสวยงามดว้ยดวงไฟรปูหวัใจ ดา้นหลัง
สามารถมองเห็น สะพานมงักรทอง ความยาว 666 เมตร สรา้ง
ตามสตัวม์งคลของชาวจนี ชม คารฟ์ดรากอ้น สตัวท์ี�มลํีาตัวเป็นปลาหัวเป็นมังกร ตามนยิายปรัมปราของ
เวยีดนาม สายนํ�าแหง่ชวีติพุง่ออกมาจากปาก ลักษณะคลา้ยเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปร ์  

ท ี�พกั Golden Hotel, Hoang Dai2 Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ (เมอืงดานงั) 
 
วนัที�สาม ชอ๊ปปิ� งตลาดหา่น – สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ       ( B / - / - )  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มื�อที� 5) 
 จากนั�นนําคณะชอ้ปปิ�งสง่ทา้ยโปรแกรมทวัร ์เลอืกซื�อของฝากราคาถกูหลากหลายชนดิที� ตลาดหา่น ถนน

คนเดนิขึ�นชื�อของเมอืงดานังกอ่นเดนิทางกลับ อาท ิผลติภัณฑจ์ากผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืของที�ระลกึ
พื�นเมอืง สมควรแกเ่วลาพบกนั ณ จดุนัดหมาย นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิดานัง เช็คอนิรับบอรด์ดิ�งพาส  

11.15 น. เดนิทางกลับ โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เที�ยวบนิที� VZ965  
 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครื�อง) 
12.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 

 
ทางบรษิทัเร ิ�มตน้และจบการบรกิารที�สนามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ั�น  

กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองต ั�วเครื�องบนิหรอืยานพาหนะอื�นๆ 
เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสวุรรณภมูนิ ั�น ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี�ที�เกดิขึ�น 

เนื�องจากเป็นคา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ั�นทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นที�จะสํารองต ั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�นๆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครื�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.   คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซักรดี 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) 

 
การเดนิทางในแต่ละคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอย่างนอ้ยจํานวน 20 ทา่นขึ�นไป หากผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคาทวัร ์
กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 
**กรณีไม่ใช่หนงัสอืเดนิทางไทย ชําระค่าทวัรเ์พิ�มท่านละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าวี
ซา่** 

 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 
ไม่นอ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเท่านั�น หากแจง้หลังจากนี� ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผู ้
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลี�ยนไดเ้พยีง 1 ครั �งเทา่นั�น หากแจง้หลังจากนี� ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ี�ไมส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลี�ยนวันเดนิทางหรอืเปลี�ยน
ชื�อผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางหลังจากออกตั�วโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตั�วโดยสารเพิ�มดว้ยตนเอง
จากคา่ทัวรท์ี�ชําระมาแลว้ ณ วันที�ตอ้งการเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กําหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   

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

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

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื�อนการเดนิทาง นักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลกิ
การจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเที�ยวหรอืเอเจนซี�ตอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี� (ผูม้ชี ื�อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที�บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อทําเรื�องขอรับเงนิคา่บรกิาร
คนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุ
บญัชธีนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื�อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% 
ของคา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจาํท ั�งหมดของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารที�ชําระมาแลว้  
เนื�องจากบรษัิทตอ้งดําเนินการจัดเตรียมนําเที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยวล่วงหนา้ เช่น การสํารองที�นั�งตั�วเครื�องบนิ
โดยสาร การจองโรงแรมที�พัก ยานพานหะสําหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจาํนวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางไดท้กุกรณ ี
4. การเดนิทางที�ตอ้งการันตมีัดจําหรอืเป็นเที�ยวบนิเชา่เหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มี
การคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมด   
5. 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 ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเที�ยว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําตดิตัวขึ�นเครื�องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และ
รวมกันทุกชิ�นไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ�งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ�งของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ที�
กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
2. สิ�งของที�มลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบนิเทา่นั�น  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ี�ทํามาจากพชื และเนื�อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่
เนื�อสัตว ์   ไสก้รอก ฯ เพื�อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที�จะมาจากสิ�งเหล่านี� หากเจา้หนา้ที�ตรวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับใน
อตัราที�สงูมาก 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพื�อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี� 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนามได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม 

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 

 

หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือไม่ใชบ้รกิารตามที�ระบุไวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทั �งหมด หรือถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั �งหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้ับนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที�ไม่มีวซีา่  และ
อย่างนอ้ย 15 วันก่อนการ เดนิทางสําหรับประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มจากการที�มนัีกท่องเที�ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที�ทางบรษัิทกําหนดเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีี�จะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํานําหนา้ชื�อ เลขที�
หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั�วเครื�องบนิ ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรอืเอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที�เดินทางจรงิของประเทศที�เดนิทาง ทั �งนี� บรษัิทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักทอ่งเที�ยวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ที�เพิ�มขึ�นของนักทอ่งเที�ยวที�มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลี�ยนแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ 
และเหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที�ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ�ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิ�มขึ�น ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั�ว
เครื�องบนิ คา่ภาษีเชื�อเพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


