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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่02-05 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่04-07 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่06-09 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่09-12 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่11-14 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่13-16 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่16-19 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่18-21 กรกฎาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

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

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

วนัที ่30 กรกฎาคม- 2 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่01 - 04 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่03 - 06 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่06 - 09 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่08 - 11 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่13 - 16 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่15 - 18 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่17 - 20 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่20 - 23 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่22 - 25 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่24 - 27 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่27 - 30 สงิหาคม 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่29 สงิหาคม - 1 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่31 สงิหาคม - 3 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่03 - 06 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่05 - 08 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่07 - 10 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่10 - 13 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่12 - 15 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่14 - 17 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่17 - 20 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่19 - 22 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่21 - 24 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่24 - 27 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่26 - 29 กนัยายน 2562 9,876 4,000 6,999  

วนัที ่28 กนัยายน - 1 ต.ค. 2562 9,876 4,000 6,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 4,000 บาท 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ช าระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิดานงั - บานา่ฮลิล ์– น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – Golden Bridge  
  – แฟนตาซพีารค์              ( - / L / D ) 
08.00  น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ 

ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์(VZ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11.10 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงดานัง โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ960 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 ใชเ้วลาบนิประมาณ 01.30 ชัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เท่ากบัประเทศไทย 
12.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดานัง ประเทศเวยีดนาม หลงัจากผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน

โดยสารรถโคช้ปรับอากาศ บรกิารมือ้กลางวนับนรถ ตอ้นรบัทกุทา่นดว้ยเมนูขนมปังเวยีดนาม (มือ้ที ่1)  
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พาทุกท่านเดนิทางสูด่นิแดนแหง่ความสนุกกลิน่อายฝรั่งเศสบนบาน่าฮลิล ์ตัง้อยู่ในเขต Hoa Ninh เมอืง Hoa 

Vang จงัหวดัดานัง อยูห่า่งจากตวัเมอืงดานังไปประมาณ 38 กโิลเมตร  น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้าสายยาวกว่า 
5000 เมตร ทีไ่ดร้ับการบันทกึสถติโิลก โดย World Record วา่เป็นกระเชา้เสน้เดยีวทีย่าวทีส่ดุในโลก ซึง่คุณจะ
ไดส้มัผัสบรรยากาศปุยเมฆหมอก ธรรมชาตทิี่บรสิุทธิ ์สภาพพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ตากอากาศที่ดี
ทีส่ดุในภาคกลางของเวยีดนามเพราะมอีากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ระหว่างการเดนิทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์
ความสวยงามของน ้าตก (Toc Tien) และล าธาร (Suoi no) จากนัน้แวะถ่ายภาพกับแลนดม์าร์คแห่งใหม่ของ
เวยีดนามที ่Golden Bridge สถาปัตยกรรมโดดเดน่ดว้ยสะพานลอยฟ้าสเีหลอืงทองรมิหนา้ผาสงู รวมระยะทาง
ทัง้หมดประมาณ 150 เมตร ยาวพาดผ่านสองมอืขนาดใหญ่ คลา้ยรูปปั้นมอืยกัษ์ยกชสูะพานไว ้สามารถมองเห็น

บรรยากาศรายรอบและววิสวย ๆ เบือ้งลา่งได ้น าท่านเขา้แฟนตาซพีารค์ (รวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้
รถราง บา้นผสีงิ และภาพยนตร ์3D, 4D, 5D) สวนสนุกบนยอดเขาที่เต็มไปดว้ยเครื่องเล่นมากมาย ไดร้ับแรง
บันดาลใจมาจากนวนยิายทีม่ชี ือ่เสยีงของนักเขยีนชาวฝรั่งเศส นามวา่ Jules Verne ท่านจะเสมอืนไดเ้ดนิเขา้สูป่่า
ในเทพนยิาย ผ่านสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสูงกว่า 29 เมตร นอกจากนี้ยังมหีมู่บา้นสไตลฝ์รั่งเศสสมัยยุค

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลาง รา้นคา้รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึก สวน
ดอกไมห้ลากหลายสไตล ์และวัดที่งดงามตามศลิปะ
ของแตล่ะนยิาย รอใหท้่านไดแ้วะเขา้ไปชมและถ่ายรูป
สดุประทับใจอกีดว้ย สมควรแกเ่วลา คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย 

ค า่ บรกิารอาหารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร เมนูบเุฟ่ตบ์นบานา่ฮลิล ์(มือ้ที ่2) 
ทีพ่กั Mercure French Village Bana Hills หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่อง บานา่ฮลิล ์- เมอืงดานงั - อุโมงคห์ายเวนิ – เมอืงลงัโก - ทะเลสาบลงัโก - เมอืงเว ้ – พระราชวงัไดนอย 
  – ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม                 ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 น าคณะออกเดนิทางจากบาน่าฮลิลส์ูเ่มอืงดานัง น่ังรถลอดอุโมงคห์ายเวนิ เป็นอโุมงคร์ถยนตล์อดใตภู้เขาที่ยาว

ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้โดยมคีวามยาว 6.28 กโิลเมตร สู่เมอืงลงั
โก เมอืงรมิทะเลที่มบีรรยากาศด ีมแีหลมยืน่ยาวไปในทะเล ขึน้ชือ่ในเรื่อง
อาหารทะเลอร่อย เป็นต าบลหนึง่ในอ าเภอฝูหลก จังหวัดเถื่อเทียนเว ้ตัง้อยู่
หา่งจากตวัดานังประมาณ 40 กม. หา่งจากเวป้ระมาณ 60 กม. ค าวา่ “ลังโก” 
หมายถงึ “หมู่บา้นนก” เป็นเมอืงผ่านและเมอืงแวะพักในเสน้ทาง ดานัง-เว ้
ผา่นชมทะเลสาบลงัโก หนึ่งในไฮไลท์ของเมอืง ทะเลสาบแห่งนี้มอีาณา
บรเิวณกวา้งใหญ่สวยงาม ผูค้นทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณทะเลสาบสว่นใหญ่ประกอบ
อาชพีเลีย้งหอย จบัปลา ท าการประมงพืน้บา้น  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูซฟีู้ ด (มือ้ที ่4) 
บ่าย ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเว ้เมอืงมรดกโลกทีต่ัง้อยูต่อนกลางของประเทศเวยีดนามรมิฝ่ังแม่น ้าหอม เดมิเป็นเมอืง

เล็กๆในสมยัแผ่นดนิของราชวงศเ์ล หลงัจากราชวงศน์ี้ปกครองไดไ้ม่นานก็เกดิสงครามแบ่งแยกดนิแดนขึน้ ขุน
นางเหวยีนฉวาง (องเชยีงสอื) ซึง่เป็นผูป้กครองเวยีดนามใตอ้ยู่ในขณะนัน้ไดป้ราบกบฏลงและรวบรวมดนิแดน
ทางตอนเหนือและตอนใตเ้ขา้ไวด้ว้ยกันในปี พ.ศ. 2345 พรอ้มกับสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดยิาลองแห่ง
ราชวงศเ์หวยีน มศีนูยก์ลางการปกครองอยู่เมอืงเว ้หลังจากนัน้ 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขา้โจมตเีมอืงเว ้จักรพรรดิ
ผลดักนัขึน้สูช้งิบัลลงักใ์นชว่งสัน้ๆ เกดิการเดนิขบวนต่อตา้นฝรั่งเศสและการต่อสูก้ับลัทธจิักรพรรดนิิยม รวมถงึ
การยดึครองของญีปุ่่ นในมหาสงครามเอเชยีบูรพาเมือ่ปี พ.ศ. 2488 จนในสงิหาคมปีเดยีวกันนี้ “พระเจา้เบ๋าได่” 
ไดส้ละราชสมบัต ิเมอืงเวจ้งึเป็นจดุตน้เริม่ตน้และเป็นราชธานีสดุทา้ยของราชวงศเ์หวยีนเชน่กนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 น าชม พระราชวงัไดนอย นครแห่งจักรพรรดทิี่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงมรดกตกทอดอันยิง่ใหญ่และสวยงามของ

ราชวงศเ์หวยีน นครจกัรพรรดหิรอืพระราชวงัแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้ตามแบบแผนความเชือ่ของจนี ไดร้ับการออกแบบ
ใหม้กี าแพงลอ้มรอบถงึ 3 ชัน้ จุดน่าสนใจของการเที่ยวชมหลังจากที่นักท่องเที่ยวขา้มสะพานเดนิลองผ่านซุม้
ประตหูรอืก าแพงชัน้นอกเขา้ไป จะไดพ้บกบั ซนุทานกง หรอื ปืนใหญ่ 9 เทพเจา้ ซึง่อยูท่างดา้นขวามอื หมายถงึ
เทพ 5 องค ์ตวัแทนของธาตทุัง้ 5 คอื โลหะ น ้า ไม ้ไฟ และดนิ สว่นอกี 4 องค ์เป็นตวัแทนของฤดกูาลทัง้ 4 ฤดู
ใน 1 ปี ถัดมาเป็นก าแพงเหลอืง ซึง่เป็นก าแพงชัน้กลางที่ลอ้มรอบนครของจักรพรรด ิพระราชวัง วัด และสวน
ดอกไมเ้อาไว ้ในสว่นนี้มปีระตทูางเขา้ที่ตกแต่งเอาไวอ้ย่างสวยงาม 4 ประตู ประตูที่ส าคัญที่สุด คอื โหงะโมน 
หรอื ประตเูทีย่งวนั ทีส่รา้งขึน้ครัง้แรกดว้ยหนิแกรนติในสมยัพระเจา้มงิหห์ม่าง เมือ่ท่านผ่านลอดประตูชัน้ที่สอง 
โดยขา้มสะพานน ้าทอง ซึง่เคยถูกสงวนไวเ้ฉพาะจกัรพรรดเิท่านัน้ จะเจอกบัพระราชวงัไทเฮา อันเป็นวังที่ส าคัญ
ทีส่ดุในนครจกัรพรรด ิใชส้ าหรับตอ้นรับเชือ้พระวงศร์ะดบัสงู และนักการทูตตา่งประเทศ นอกจากนัน้ราชส านักยงั
ใชเ้ป็นทีจ่ดังานฉลองส าคัญต่างๆ เช่นกัน ส่วนวัดวาอารามภายในก าแพงแห่งนี้สรา้งขึน้เพื่ออุทศิใหก้ับขุนนาง
หลายคน ซึง่ไดร้ับการดแูลอยา่งด ีถัดมาส่วนในสุดของนครจักรพรรด ิคอื ตอืกามแทงห ์หรือนครตอ้งหา้มของ
จกัรพรรด ิทีถู่กสงวนไวเ้ฉพาะจกัรพรรดแิละเชือ้พระวงศนั์น้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่5) 
 หลงัอาหาร น าท่านลอ่งเรอืแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงดนตรบีนเรอื 
ทีพ่กั Mondia Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงเว ้– เจดยีเ์ทยีนหมุ – รา้นคา้โอทอ๊ป (ชมิชา) - เมอืงดานงั - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิ – เมอืงฮอยอนั - 
  พายเรอืกระดง้                                                                                                             ( B / L / D ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
 น าชม เจดยี ์ณ วดัเทยีนหมุ เป็นวดัพุทธมหายาน ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าหอม เป็นอาคารทรงเจดยีแ์ปดเหลีย่ม 7 ชัน้ สงู 

21 เมตร ซึง่สรา้งขึน้ใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวยีนฮวาง ค าว่า 
“เทยีนหม”ุ แปลวา่ เทพธดิา ดังนัน้ นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มา

เยือนจึงตัง้ชื่อภาษาไทยใหว้่า “วัดเทพธิดาราม” จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู่รา้นคา้โอท๊อปของเวียดนาม ใหท้่านไดอ้สิระเลือกซื้อ
สนิคา้ตามอัธยาศัย ชมิชาหรือขนมชื่อดังขึน้ชือ่ของเวยีดนาม ออก
เดนิทางสู่ เมอืงดานงั ซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
เอเชยี ดว้ยความทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีห่บุเขาและชายฝ่ังทะเล ไดร้ับอทิธพิล
วัฒนธรรมจากฝรั่งเศส จึงท าใหเ้มืองดานังมีอาคารบา้นเรือนและ
ลกัษณะการจดัผังเมอืงคลา้ยกบัเมอืงในฝรั่งเศส  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่7) 
บ่าย แวะพัก ณ หมูบ่า้นแกะสลกัหนิอ่อน เกอืบทุกครอบครัวในหมู่บา้นนี้ท าอาชพีแกะสลักหนิอ่อน โดยน ามาจาก

ภเูขาลกูเล็กๆ ในละแวกนัน้ เพื่ออผลติเป็นสนิคา้จ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว อาท ิรูปปั้นทพเจา้ต่างๆ แจกัน โต๊ะ 
เกา้อี ้หรอืแมก่ระทั่งเครือ่งประดบัชัน้เล็กๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ จากนัน้เดนิทางตอ่
สูฮ่อยอนั เมอืงมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ ดว้ยเสน่หข์องตกึเก่าสีเหลืองสวยงามสไตล์โคโลเนียล ที่ยัง

อนุรักษ์เอาไวใ้หค้งเอกลักษณ์ดังเช่นอดตี ชมวถิีชีวติที่เรียบง่าย
ของชาวเมอืง ชมย่านการคา้ของชาวจนี ศาลเจา้โบราณ สะพาน
ญีปุ่่ น ซึง่เชือ่วา่ถูกสรา้งเพือ่เชือ่มชมุชน 2 แหง่เขา้ดว้ยกัน และชม
บา้นไมเ้กา่แกอ่ายกุวา่ 200 ปี เชญิชมและเลอืกซือ้สนิคา้งานฝีมอื
แท ้ๆ  จากเวยีดนาม พรอ้มถ่ายภาพเก๋ๆ ชคิๆ *เนื่องจากเมอืงฮอยอัน
ไมอ่นุญาตใหน้ ารถเขา้ การเดนิชมเมอืงจงึเป็นวธิีการท่องเที่ยวที่ดี
ทีส่ดุ*  จากนัน้น าทุกท่านพายเรอืกระดง้ทีห่มูบ่า้นก า๋ทาน ซึง่ถอื
วา่เป็นเอกลกัษณ์หนึง่เดยีวที่ประเทศเวยีดนามนี้เลย ลักษณะของ

เรอืเป็นไมไ้ผ่สานครึง่วงกลมคลา้ยฝาช ีใชน้ ้ามนัสนเคลอืบเพือ่กนัน ้าเขา้ เสน้ผ่าศนูยก์ลาง ประมาณ 2 เมตร ชาว
เวยีดนามทีม่บีา้นอยูร่มิน ้านยิมใชส้ญัจรเพือ่ร่นระยะเวลาของการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (มือ้ที ่8)  
ทีพ่กั Golden Hotel, Hoang Hotel, Merry Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  วดัหลนิอึง๋ - ชอ้ปป้ิงตลาดหา่น – สนามบนิดานงั - กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     ( B / อสิระ / - ) 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 น าท่านไหวข้อพรเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ่ที่สุดของเมอืงดานัง ณ วดัหลนิอึง๋ ตัง้อยู่บนเกาะเซนิตร่า (Son Tra) 

ทางเหนือของเมอืง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ เป็นรูปปั้นปูนขาว
ยืนหันหลังใหภู้เขา หันหนา้ออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้อง
คุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา เชือ่กันว่าเสยีงระฆังจากวัด
ทีต่ปีระสานกบัเสยีงคลืน่นัน้จะช่วยใหช้าวเรือรูส้กึสงบและสรา้ง
ขวญัก าลงัใจไดอ้ยา่งดเียีย่ม รวมถงึขึน้ชือ่มากในการขอพรเรื่อง
สขุภาพ การท ามาคา้ขาย ความแคลว้คลาด และเรื่องขอลูกดว้ย 
ใครก าลงัสรา้งครอบครัวควรมากราบไหวเ้พือ่ความมงคลอย่างยิง่ 
จากนัน้น าคณะชอ้ปป้ิงส่งทา้ยโปรแกรมทัวร์ เลอืกซือ้ของฝาก
ราคาถูกหลากหลายชนิดที่ ตลาดหา่น ถนนคนเดนิขึน้ชือ่ของ

เมอืงดานังกอ่นเดนิทางกลบั อาท ิผลติภณัฑจ์ากผา้ รองเทา้ กระเป๋า หรอืของทีร่ะลกึพืน้เมอืง สมควรแกเ่วลาพบ
กนั ณ จดุนัดหมาย น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิดานัง เช็คอนิรับบอรด์ดิง้พาส  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
13.35 น. เดนิทางกลบั โดยสายการบนิ ไทยเวยีดเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ961 (ไมร่วมบรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเวยีดนาม  
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเวยีดนาม ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเวยีดนามเรยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสุวรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 



BOOKING CODE : HVD-VZ43-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮลิล ์ซลิล ์ซลิล ์                                   UPDATE 06/06/62 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOOKING CODE : HVD-VZ43-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง บาน่าฮลิล ์ซลิล ์ซลิล ์                                   UPDATE 06/06/62 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

8 
 

 
 
 

 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าโหลดสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก. 8.   หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,000 บาท (ช าระในวนัเช็คอนิ ณ สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นข ึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
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บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

**กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย ช าระคา่ทวัรเ์พิม่ทา่นละ 1,000 บาท ไมร่วมคา่วซีา่** 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดทุ้กกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าตั๋วโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วนัทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจดัเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีดัจ าหรอืเป็นเที่ยวบนิเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มกีารคนื
เงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้  

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผ่านแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 30 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเวยีดนาม ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนามได ้ 

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม 

(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเวยีดนาม ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2. ส ิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศเวยีดนาม มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  

หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


