
 

 

รหัสทัวร  HPT1901381 

ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล ชิลล ชิลล 4 วัน 3 คืน (VZ) 
บานาฮิลล    น่ังกระเชาไฟฟ�า    Golden Bridge   แฟนตาซีพารค   
ทะเลสาบลังโก    พระราชวังไดนอย    ลองเรือแมน้ําหอม 

 เจดียเทียนหมุ   รานคาโอทอป (ชิมชา)    หมูบานแกะสลักหิน 
 

 
 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

เดินทาง ราคา
ผูใหญ พักเด่ียว จอยแลนด หมายเหตุ 

วันที่ 02-05 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 04-07 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 06-09 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 09-12 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วันที่ 30 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 
2562 9,876 4,000 6,999  

วันที่ 01 - 04 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 03 - 06 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 06 - 09 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 08 - 11 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 

2562 9,876 4,000 6,999  



 

 

***ราคาคาทัวรดังกลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบนิภาษีนํ้ามัน
ของสายการบิน*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ตามสายการบิน*** 
 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดานัง - บานาฮลิล – นั่งกระเชาไฟฟ�า   – 
Golden Bridge – แฟนตาซีพารค      ( - / L / D ) 

08.00  น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 10 
เคานเตอร U สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร (VZ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

11.10 น. เหินฟ�าสูเมืองดานัง โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร เที่ยวบินที่ VZ960 
(ไมรวมบริการอาหารบนเครื่อง) 

วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 
2562 9,876 4,000 6,999  

วันที่ 03 - 06 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 05 - 08 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 07 - 10 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 10 - 13 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 12 - 15 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 14 - 17 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 17 - 20 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 19 - 22 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 21 - 24 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  
วันที่ 26 - 29 กันยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วันที่ 28 กันยายน - 1 ต.ค. 2562 9,876 4,000 6,999  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเกิน 2 ป) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไมใชหนังสือเดินทางไทย ชําระคาทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท ไมรวมคาวีซา** 
 



 

 

 ใชเวลาบินประมาณ 01.30 ชั่วโมง เวลาทองถิ่นเทากับประเทศไทย 
12.50 น. เดินทางถึงสนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรเรียบรอยแลว นําทานโดยสารรถโคชปรับอากาศ บริการม้ือกลางวัน
บนรถ ตอนรับทุกทานดวยเมนูขนมปงเวียดนาม (ม้ือที่ 1)  

 
 
 
 
 
 
บาย พาทุกทานเดินทางสูดินแดนแหงความสนุกกลิ่นอายฝรั่งเศสบนบานาฮิลล ตั้งอยู

ในเขต Hoa Ninh เมือง Hoa Vang จังหวัดดานัง อยูหางจากตัวเมืองดานังไป
ประมาณ 38 กิโลเมตร  นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�าสายยาวกวา 5000 เมตร ที่
ไดรับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record วาเปนกระเชาเสนเดียวที่ยาวที่สุด
ในโลก ซึ่งคุณจะไดสัมผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สภาพพื้น
ป�าอันอุดมสมบูรณ เปนสถานที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในภาคกลางของเวียดนาม
เพราะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดป ระหวางการเดินทางทานจะไดชมวิวทิวทัศน
ความสวยงามของน้ําตก (Toc Tien) และลําธาร (Suoi no) จากน้ันแวะถายภาพ
กับแลนดมารคแหงใหมของเวียดนามท่ี Golden Bridge สถาปตยกรรมโดดเดน
ดวยสะพานลอยฟ�าสีเหลืองทองริมหนาผาสูง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 150 
เมตร ยาวพาดผานสองมือขนาดใหญ คลายรูปปم�นมือยักษยกชูสะพานไว สามารถ
มองเห็นบรรยากาศรายรอบและวิวสวย ๆ เบ้ืองลางได นําทานเขาแฟนตาซีพารค 
(รวมคาเครื่องเลนในสวนสนุก ยกเวนรถราง บานผีสิง และภาพยนตร 3D, 4D, 
5D) สวนสนุกบนยอดเขาที่เต็มไปดวยเครื่องเลนมากมาย ไดรับแรงบันดาลใจมา
จากนวนิยายที่มีชื่อเสียงของนักเขียนชาวฝรั่งเศส 
นามวา Jules Verne ทานจะเสมือนไดเดินเขาสู
ป�าในเทพนิยาย ผานสวนไดโนเสาร ไดพิชิตหอคอย
สูงกวา 29 เมตร นอกจากน้ียังมีหมูบานสไตล
ฝรั่งเศสสมัยยุคกลาง รานคารานอาหาร รานขายของที่ระลึก สวนดอกไม



 

 

หลากหลายสไตล และวัดที่งดงามตามศิลปะของแตละนิยาย รอใหทานไดแวะเขา
ไปชมและถายรูปสุดประทับใจอีกดวย สมควรแกเวลา คณะพรอมกัน ณ จุดนัด
หมาย 

คํ่า บริการอาหารอาหารคํ่า ณ รานอาหาร เมนูบุเฟ�ตบนบานาฮลิล (ม้ือที่ 2) 
ที่พัก Mercure French Village Bana Hills หรือเทียบเทา 
 
วันที่สอง บานาฮิลล - เมืองดานัง - อุโมงคหายเวิน – เมืองลังโก - ทะเลสาบลังโก - 

เมืองเว  – พระราชวังไดนอย  – ลองเรือแมนํ้าหอม    ( B / L / D ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

 นําคณะออกเดินทางจากบานาฮิลลสูเมืองดานัง 
น่ังรถลอดอุโมงคหายเวิน เปนอุโมงครถยนตลอดใต
ภูเขาท่ียาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีความ
ยาว 6.28 กิโลเมตร สูเมืองลังโก เมืองริมทะเลที่มี
บรรยากาศดี มีแหลมยื่นยาวไปในทะเล ขึ้นชื่อในเรื่อง

อาหารทะเลอรอย เปนตําบลหน่ึงในอําเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว ตั้งอยูหาง
จากตัวดานังประมาณ 40 กม. หางจากเวประมาณ 60 กม. คําวา “ลังโก” 
หมายถึง “หมูบานนก” เปนเมืองผานและเมืองแวะพักในเสนทาง ดานัง-เว ผาน
ชมทะเลสาบลังโก หน่ึงในไฮไลทของเมือง ทะเลสาบแหงน้ีมีอาณาบริเวณกวาง
ใหญสวยงาม ผูคนที่อาศัยอยูบริเวณทะเลสาบสวนใหญประกอบอาชีพเลี้ยงหอย 
จับปลา ทําการประมงพ้ืนบาน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูซีฟู�ด (ม้ือที่ 4) 
บาย ออกเดินทางตอสูเมืองเว เมืองมรดกโลกที่ตั้งอยูตอนกลางของประเทศเวียดนาม

ริมฝم�งแมน้ําหอม เดิมเปนเมืองเล็กๆในสมัยแผนดินของราชวงศเล หลังจาก
ราชวงศน้ีปกครองไดไมนานก็เกิดสงครามแบงแยกดินแดนขึ้น ขุนนางเหวียนฉวาง 
(องเชียงสือ) ซึ่งเปนผูปกครองเวียดนามใตอยูในขณะน้ันไดปราบกบฏลงและ
รวบรวมดินแดนทางตอนเหนือและตอนใตเขาไวดวยกันในป พ.ศ. 2345 พรอม
กับสถาปนาตนเองเปนจักรพรรดิยาลองแหงราชวงศเหวียน มีศูนยกลางการ
ปกครองอยูเมืองเว หลังจากน้ัน 33 ป ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว จักรพรรดิ
ผลัดกันขึ้นสูชิงบัลลังกในชวงสั้นๆ เกิดการเดินขบวนตอตานฝรั่งเศสและการตอสู



 

 

กับลัทธิจักรพรรดินิยม รวมถึงการยึดครองของญี่ปุ�นในมหาสงครามเอเชียบูรพา
เม่ือป พ.ศ. 2488 จนในสิงหาคมปเดียวกันน้ี “พระเจาเบาได” ไดสละราชสมบัต ิ
เมืองเวจึงเปนจุดตนเร่ิมตนและเปนราชธานีสุดทายของราชวงศเหวียนเชนกัน  

 
 
 
 
 
 นําชม พระราชวังไดนอย นครแหงจักรพรรดิที่ตั้งอยูใจกลางเมืองมรดกตกทอด

อันยิ่งใหญและสวยงามของราชวงศเหวียน นครจักรพรรดิหรือพระราชวังแหงน้ีถูก
สรางขึ้นตามแบบแผนความเช่ือของจีน ไดรับการออกแบบใหมีกําแพงลอมรอบถึง 
3 ชั้น จุดนาสนใจของการเที่ยวชมหลังจากที่นักทองเที่ยวขามสะพานเดินลองผาน
ซุมประตูหรือกําแพงชั้นนอกเขาไป จะไดพบกับ ซุนทานกง หรือ ปนใหญ 9 เทพ
เจา ซึ่งอยูทางดานขวามือ หมายถึงเทพ 5 องค ตัวแทนของธาตุทั้ง 5 คือ โลหะ 
น้ํา ไม ไฟ และดิน สวนอีก 4 องค เปนตัวแทนของฤดูกาลทั้ง 4 ฤดูใน 1 ป ถัดมา
เปนกําแพงเหลือง ซึ่งเปนกําแพงชั้นกลางที่ลอมรอบนครของจักรพรรดิ พระราชวัง 
วัด และสวนดอกไมเอาไว ในสวนน้ีมีประตูทางเขาที่ตกแตงเอาไวอยางสวยงาม 4 
ประต ูประตูที่สําคัญที่สุด คือ โหงะโมน หรือ ประตูเท่ียงวัน ที่สรางขึ้นครั้งแรกดวย
หินแกรนิตในสมัยพระเจามิงหหมาง เมื่อทานผานลอดประตูชั้นที่สอง โดยขาม
สะพานน้ําทอง ซึ่งเคยถูกสงวนไวเฉพาะจักรพรรดิเทาน้ัน จะเจอกับพระราชวังไท
เฮา อันเปนวังที่สําคัญที่สุดในนครจักรพรรดิ ใชสําหรับตอนรับเชื้อพระวงศ
ระดับสูง และนักการทูตตางประเทศ นอกจากนั้นราชสํานักยังใชเปนที่จัดงานฉลอง
สําคัญตางๆ เชนกัน สวนวัดวาอารามภายในกําแพงแหงน้ีสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับ
ขุนนางหลายคน ซึ่งไดรับการดูแลอยางด ีถัดมาสวนในสุดของนครจักรพรรดิ คือ ตื
อกามแทงห หรือนครตองหามของจักรพรรด ิที่ถูกสงวนไวเฉพาะจักรพรรดิและเชื้อ
พระวงศนั้น 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร (ม้ือที่ 5) 
 หลังอาหาร นําทานลองเรือแมนํ้าหอม พรอมชมการแสดงดนตรีบนเรือ 
ที่พัก Mondia Hotel หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่สาม เมืองเว – เจดียเทียนหมุ – รานคาโอทอป (ชิมชา) - เมืองดานัง - หมูบาน
แกะสลักหิน – เมืองฮอยอัน -  พายเรือกระดง   ( B / L / D )                                                                          

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6) 
 นําชม เจดีย ณ วัดเทียนหมุ เปนวัดพุทธมหายาน 

ตั้งอยูริมแมน้ําหอม เปนอาคารทรงเจดียแปดเหลี่ยม 7 
ชั้น สูง 21 เมตร ซึ่งสรางขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุน
นางเหวียนฮวาง คําวา “เทียนหมุ” แปลวา เทพธิดา 
ดังน้ัน นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญมาเยือนจึงตั้งชื่อ
ภาษาไทยใหวา “วัดเทพธิดาราม” จากน้ันนําทาน
เดินทางสูรานคาโอทอปของเวียดนาม ใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
ชิมชาหรือขนมชื่อดังขึ้นชื่อของเวียดนาม ออกเดินทางสู เมืองดานัง ซึ่งไดชื่อวา
เปนเมืองที่สวยที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย ดวยความที่ตั้งอยูในพื้นที่หุบเขาและ
ชายฝم�งทะเล ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส จึงทําใหเมืองดานังมีอาคาร
บานเรือนและลักษณะการจัดผังเมืองคลายกับเมืองในฝร่ังเศส  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร (ม้ือที่ 7) 
บาย แวะพัก ณ หมูบานแกะสลักหินออน เกือบทุกครอบครัวในหมูบานน้ีทําอาชีพ

แกะสลักหินออน โดยนํามาจากภูเขาลูกเล็กๆ ในละแวกน้ัน เพื่ออผลิตเปนสินคา
จําหนายแกนักทองเที่ยว อาทิ รูปปم�นทพเจา
ต างๆ  แจกั น  โต ะ  เก า อ้ี  ห รือแม ก ระทั่ ง
เครื่องประดับชั้นเล็กๆ ใหทานไดเลือกชมและ
ซื้อเปนของฝากของที่ระลึก จากน้ันเดินทางตอ
สูฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ 

ดวยเสนหของตึกเกาสีเหลืองสวยงามสไตลโคโลเนียล ที่ยังอนุรักษเอาไวใหคง
เอกลักษณดังเชนอดีต ชมวิถีชีวิตที่เรียบงายของชาวเมือง ชมยานการคาของชาว
จีน ศาลเจาโบราณ สะพานญี่ปุ�น ซึ่งเชื่อวาถูกสรางเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แหงเขา
ดวยกัน และชมบานไมเกาแกอายุกวา 200 ป เชิญชมและเลือกซื้อสินคางานฝมือ
แทๆ จากเวียดนาม พรอมถายภาพเกๆชิคๆ *เนื่องจากเมืองฮอยอันไมอนุญาตให
นํารถเขา การเดินชมเมืองจึงเปนวิธีการทองเท่ียวที่ดีที่สุด*  จากน้ันนําทุกทานพาย
เรือกระดงที่หมูบานกํ๋าทาน ซึ่งถือวาเปนเอกลักษณหน่ึงเดียวที่ประเทศเวียดนาม



 

 

น้ีเลย ลักษณะของเรือเปนไมไผสานครึ่งวงกลมคลายฝาชี ใชน้ํามันสนเคลือบเพื่อ
กันน้ําเขา เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 2 เมตร ชาวเวียดนามที่มีบานอยูริมน้ํานิยม
ใชสัญจรเพ่ือรนระยะเวลาของการเดินทาง 

 
 
 
 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหาร (ม้ือที่ 8)  
ที่พัก Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรือเทียบเทา 
วันที่สี่ วัดหลินอึ๋ง - ชอปปم�งตลาดหาน – สนามบนิดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ)     ( B / อิสระ / - ) 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 9) 

 นําทานไหวขอพรเจาแมกวนอิมองค
ใหญที่สุดของเมืองดานัง ณ วัดหลินอึ๋ ง 
ตั้งอยูบนเกาะเซินตรา (Son Tra) ทางเหนือ
ของเมือง เปนวัดใหญที่สุดของท่ีน่ี เปนรูปปم�น
ปูนขาวยืนหันหลังใหภูเขา หันหนาออกสู
ทะเลเพื่อเปนการปกป�องคุมครองชาวประมง

ที่ออกไปหาปลา เชื่อกันวาเสียงระฆังจากวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นน้ันจะชวยให
ชาวเรือรูสึกสงบและสรางขวัญกําลังใจไดอยางดีเยี่ยม รวมถึงขึ้นชื่อมากในการขอ
พรเรื่องสุขภาพ การทํามาคาขาย ความแคลวคลาด และเร่ืองขอลูกดวย ใครกําลัง
สรางครอบครัวควรมากราบไหวเพ่ือความมงคลอยางยิ่ง จากน้ันนําคณะชอปปم�งสง
ทายโปรแกรมทัวร เลือกซื้อของฝากราคาถูกหลากหลายชนิดที่ ตลาดหาน ถนน
คนเดินขึ้นชื่อของเมืองดานังกอนเดินทางกลับ อาทิ ผลิตภัณฑจากผา รองเทา 
กระเป�า หรือของที่ระลึกพื้นเมือง สมควรแกเวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย นําคณะ
เดินทางสูสนามบินดานัง เช็คอินรับบอรดดิ้งพาส  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 

 

13.35 น. เดินทางกลับ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท แอร เที่ยวบินที่ VZ961 (ไมรวม
บริการอาหารบนเครื่อง) 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคาทัวรรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ    
2. 2.   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
4.   คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ 
5. คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
6.   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 
7. คาน้ําหนักกระเป�าโหลดสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.  
8.   หัวหนาทัวรนําเท่ียว ตามรายการ 
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

(เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�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�เกดิขึ�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 เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั�น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



 

 

 
ราคาทัวรไมรวม  

1.   ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี) 

2.   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารใน
หอง อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม 

3. คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด 
(ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 

4. คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสอืเดินทางไทย) 
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 1,000 บาท 

(ชําระในวันเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ) 
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ 
7. คาวีซา กรณีไมใชหนังสือเดินทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 20 ทานขึ้นไป หาก
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000 บาท  หรือทานละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ)  
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-
อาทิตย) 
**กรณีไมใชหนังสือเดินทางไทย ชําระคาทัวรเพ่ิมทานละ 1,000 บาท ไมรวมคาวีซา** 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 



 

 

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวัน
เดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไมนอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) 
สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทาน้ัน หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผูเดินทางทานใหมมา
แทนผูที่ไมสามารถเดินทางได 
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถ
เปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดทุกกรณี 
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคา
ตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคาทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตาม
ขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืน
เงินคาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึด
เงินคามัดจําทั้งหมดของคาบริการที่ชําระมาแลว 
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงิน
คาบริการ 100% ของคาบริการที่ชําระมาแลว  
เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การ
สํารองที่ น่ังตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง 
รานอาหาร เปนตน 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทํา
การของทางบริษัท ดังน้ี  

วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จอง
เดินทางนอยกวา 20 ทาน  

 

 

 
 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย 
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศเวียดนาม มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขา
ประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว    ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอท่ีจะมาจาก
สิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 
 

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 ้



 

 

หมายเหตุ 
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ

ทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทาง
บริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 20 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน
กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง
เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงิน
มัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภยัของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 
 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทาํการจองทกุคร ั�ง 


