
 
 
 
 

หนา้ 1 จาก 8 

เวยีดนามกลางดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์ 

4วนั 3คนื      

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

 

 

 
“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนกุสนานไปกบักจิกรรม!!น ั�งเรอืกระดง้ 
1. เที�ยวชม ดานงั เมอืงแหง่ภเูขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย 
2. เที�ยวชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ที�มโีบราณสถานอยูท่ ั�วเมอืง 
3. เที�ยวชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกที�สวยงามและเงยีบสงบ 
4. ข ึ�นสูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ั�งกระเชา้ที�ยาวที�สดุในโลก  
5. สะพานทองที�เปิดใหม ่ซึ�งเป็นเอกลกัณ์และเสนห ์อนังดงามของเมอืงดานงั   
6. ชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืงหลากหลายชนดิ ที� ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้ ั�งอยูร่มิแมน่ํ �าหอม 
7. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ํ �าหอม แหลง่กําเนดิมาจากบรเิวณตน้นํ �าที�อดุมไปดว้ยดอกไมป่้าที�สง่กลิ�นหอม 
8. พกัผอ่นกอ่นขึ�นเครื�อง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์
9. FREE WIFI ON BUS 

 
กาํหนดการเดนิทาง 
 

  

     วนัที�  10-13 สงิหาคม 2561                                                                                    15,900.- 
      วนัที� 17-20 ,24-27 สงิหาคม 2561                                                                          12,900.- 

      วนัที� 31 สงิหาคม-03 กนัยายน 2561                                                                             12,900.- 

      วนัที� 07-10 , 14-17 , 21-24  กนัยายน 2561                                                                                           

เร ิ�มตน้เพยีง12,900.- 
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    วนัที� 28 กนัยายน-01 ตลุาคม 2561                                                                               12,900.- 

    วนัที� 5-8 ตลุาคม 2561                                                                                                12,900.- 

    วนัที� 12-15 ตลุาคม 2561                                                                                              14,900.- 

วนัที� 02-05,09-12,16-19,23-26  พฤศจกิายน 2561                                                        13,900.- 

วนัที� 30 พฤศจกิายน -03 ธนัวาคม 2561                                                                              13,900.- 
วนัที� 07-10  ธนัวาคม 2561                                                                                            14,900.- 

วนัที� 14-17,21-24  ธนัวาคม 2561                                                                                  13,900.- 

วนัที� 28-31 ธนัวาคม 2561                                                                                             16,900.- 
 
 

       
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า  

1. 

กรุงเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดไิค
ดงิห-์ 
   ลอ่งเรอืชมแมนํ่�าหอม-เมอืงเว ้
 

 ✈ O 
JASMINE 3* HOTEL 
หรอืเที�ยบเทา่ 
 

2. 

เมอืงเว-้ลอ่งเรอืมงักรชมแมนํ่�าหอม-วดัเทยีนมู-่ตลาดดองบา–ฮอย
อนั---“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ั�งเรอืกระดง้ -สะพานญี�ปุ่ น-บา้นเลขที� 
101-เมอืง ฮอยอนั – ดานงั 
 

O O O 
GALAVINA 3* HOTEL 
หรอืเที�ยบเทา่ 
 

3. 
ดานงั-น ั�งกระเชา้ขึ�น-ลง บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานทอง -
สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 
 

O O O 
GALAVINA 3* HOTEL 
หรอืเที�ยบเทา่ 
 

4. 
ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิอึ�ง-ชมววิภูเขาลงิ-สนามบนิ
ดานงั- กรุงเทพฯ 
 

O ✈   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: 
กรงุเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์ 
   ลอ่งเรอืชมแมน่ํ �าหอม-เมอืงเว ้
 

08.30 
น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมี

เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับ  

(ระหวา่งรอขึ�นเครื�อง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

และนํ �าดื�มบรกิาร)               

11.00 
น.    

ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG947 
            (บนเครื�องมบีรกิารอาหาร และเครื�องดื�ม)  

 

12.40 
น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
                 หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
 

บา่ย : 
 นําทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงั เป็นเมอืงใหญอ่นัดับสี�ของเวยีดนามซึ�งเตบิโตอยา่งรวดเร็วทั �งขนาดและ
ความสําคญั ตั �งอยูร่ะหวา่งชายฝั�งทะเลและที�ราบสงูตอนกลาง นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(โดยใชเ้วลา
ประมาณ 3 ช.ม.)ตั �งอยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝั�งทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์น
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ราชวงศเ์หวยีนซึ�งไดป้กครองตอ่กนัมาเพยีง 33 ปี ฝรั�งเศสกบ็กุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญี�ปุ่ นกเ็ขา้มา
ยดึครองบงัคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบตั ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึ�งของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่
ประเทศออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สื�อมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดดูนักทอ่งเที�ยว
เพราะมแีหลง่ประวตัศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่หท์ี�ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมที�ลํ�าคา่มแีบบฉบบัของตนเอง และ
ยงัมคีวามงามตามธรรมชาตบินฝั�งแมนํ่�าหอมดว้ย โดยนําทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ กอ่สรา้งโดยเอกชน
จากญี�ปุ่ นและรัฐบาลฝรั�งเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ที�เลยีบชายฝั�งทะเล ผา่นภเูขา ทอ้ง
ทุง่และชนบท และลอดอโุมงคท์ี�ขดุลอดใตภ้เูขาที�ยาวที�สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. 
เพื�อเชื�อมระหวา่งเมอืงดานังกบัเมอืงเว(้Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปปิ� ง ระหวา่งการเดนิทาง)  
 นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ที�สรา้งขึ�นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที�รับรองเชื�อพระวงศร์ะดบัสงูและ
นักการทตูตา่งประเทศ สถานที�จัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่
ดว้ยนํ�ามนัครั�งสแีดงและลวดลายสทีอง มตํีาหนักหลายหลัง อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์
เหวยีนและ นําทา่นชม สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์ซึ�งเป็นสสุานที�ใหญท่ี�สดุในบรรดาสสุานของ 13 องคพ์ระ
จักรพรรดใินราชวงศเ์หวยีนแหง่นครเว ้ชมภาพมงักรในมา่นเมฆและถา่ยรปูกบัรปูปั�นตุ๊กตาหนิ ทหารมา้ ลักษณะ
คลา้ยสสุานจิ�นซฮีอ่งเต ้ นําทา่น ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ํ �าหอม แหลง่กําเนดิมาจากบรเิวณตน้นํ�าที�อดุมไปดว้ย
ดอกไมป่้าที�สง่กลิ�นหอม เป็นแมนํ่�าสายสั �นๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวนํ�าใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะ
ไดค้วามเพลดิเพลนิไปกบัดนตรพีื�นบา้นบนเรอื (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี  
 
 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

 นํา  คณะเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน เว ้

 

วนัที� 2: 
มอืงเว-้วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ฮอยอนั -“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ั�งเรอืกระดง้ – สะพาน
ญี�ปุ่ น บา้นเลขที� 101 ฮอยอนั – ดานงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลี�ยม 7 ชั �น แตล่ะชั �นหมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ มี
รปูปั�นเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี� ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ ิ�มเอบิกบัพระพทุธ
อกีสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก และนําทา่น เพลดิเพลนิกบัการซื�อของที� ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้ั �งอยู่
ตดิรมิแมนํ่�าหอม ม ี2 ชั �น ขายทั �งสนิคา้ของที�ระลกึตา่งๆ และของใชป้ระจําวัน ซึ�งจะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจา่ย
ซื�อของกนัอยา่งคับคั�ง 
 

กลางวนั รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ั�งเรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut 
Village ที� หมูบ่า้นก ั�มทาน ซึ�งหมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตั �งอยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมนํ่�า ในอดตีชว่งสงคราม
ที�นี�เป็นที�พกัอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนที�นี�คอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้ม
วัฒนธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพื�นเมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมานําที�พายเรอืมาเคาะ
กนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  
 จากนั�นเดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึ�งตั �งอยูบ่นฝั�งแมนํ่�าทโูบน ใกลช้ายฝั�ง
ทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ที�เจรญิรุง่เรอืงมากในชื�อไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางสําคญัของการแลกเปลี�ยน
วัฒนธรรมระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตก ตอ่มาเมื�อฮอยอนัไดร้ับความเสยีหายจากการสูร้บและแมนํ่�าตื�นเขนิ 
เมอืงทา่จงึไปสรา้งขึ�นที�เมอืงดานังแทน ทําใหฮ้อยอนัในปัจจบุนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนที�สวยงาม สรา้งดว้ย
ไมม้ปีระตแูกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิร ิ�มให ้ทนุทําโครงการบรูณะ เพื�อ
ปกป้องเขตเมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมที�ลํ�าคา่  
                 นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานญี�ปุ่ น ที�สรา้งโดยชาวญี�ปุ่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบื�องสเีขยีว
และเหลอืงเป็นลอนคลื�น ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสี�เหลี�ยมจัตรุัส ซึ�งสรา้งเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่ น กบัชาวจนี ชม 
จั�วฟกุเกี�ยน บา้นประจําตระกลูที�สรา้งขึ�นเมื�อพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นที�พบปะของผูค้นที�อพยพมาจากฟุ
กเกี�ยนที�มแีซเ่ดยีวกนั นําทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที� 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึ�ง หลังบา้น
ไปจรดถนนอกีสายหนึ�ง เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชั �น ดว้ยความ
ประณีต ดา้นหนา้จะทําเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นที�เกบ็สนิคา้ ภายในเป็นที�อยูอ่าศัย มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า 
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และมเีฉลยีงเชื�อมตอ่สว่นที�พักอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 
                 จากน ั�นอสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซื�อของที�ระลกึ รา้นคา้ขายของที�ระลกึก็จะตั �งอยูใ่นบา้น
โบราณ ยิ�งเดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนี�มเีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีกัษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดร้ับอทิธพิล
จากจนีและญี�ปุ่ น ซึ�งไดร้ับการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตื�นตาทั �งบา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์
ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจําตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    
 

คํ�า 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที� เมอืงฮอยอนั /นําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงดานงั(โดยใชเ้วลา
ประมาณ 30-45 นาท)ี 

 
นําคณะเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 
 
 

 

วนัที� 3: 
ดานงั – น ั�งกระเชา้ข ึ�นและลง ยานาฮลิล-์ Fantasy Park – สะพานทอง -สะพานแหง่ความ
รกั-                  ตลาดฮาน-ดานงั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นนั�งกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์(โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี)ดื�มดํ�าไปกบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 
5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางที�ยาวที�สดุในโลก 
ไดร้ับการบนัทกึจากกนิเนสบุค๊เมื�อวันที� 9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึ�นไปถงึสถานเีฟ
รนชฮ์ลิลอ์นัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ื�นชมกบัสดุยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวันที�อากาศ
สดใส บานาฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ ตั �งอยูท่างตะวันตก ของดานัง ซึ�งการทอ่งเที�ยวของ
เวยีดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลดัแหง่เมอืงดานัง ถกูคน้พบโดยชาวฝรั�งเศสเมื�อสมยัที�ฝรั�งเศสเป็นเจา้
อาณานคิม จงึไดม้กีารสรา้งถนนขึ�นไปบนภเูขา สรา้งที�พัก สิ�งอํานวยความสะดวกตา่งๆ เพื�อใชเ้ป็นที�พกัผอ่น 
เนื�องจากที�นี�มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปี อณุหภมูเิฉลี�ยทั �งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นั�น 
 

กลางวนั 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์ 
 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ FANTASY PARK  **ราคานี�ไมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาท ิฯลฯ  (คา่

รถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท พพิธิภณัฑข์ี�ผ ึ�ง) ซึ�งมเีครื�องเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัส์

ของหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครื�องเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปปิ�งของที�ระลกึ

ของสวนสนุก และทา่น สามารถอสิระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองที�เปิดใหม ่ซ ึ�งเป็นเอกลกัณ์และเสนห ์

ทา่นสามารมองเห็นทวิทัศน ์อนังดงามของเมอืงดานัง  ซึ�งเป็นฉากที�คณุจะรูส้กึถงึคาวมยื�งใหญข่องพื�นที�อนัไร ้

ขอบเขต  ,ไดเ้วลานําทา่นน ั�งกระเชา้กลบัสูด่านงั  

จากนั�นนําทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Brigde)  

อกีหนึ�งที�เที�ยวแหง่ใหม ่สะพานที�มทีี�มคีวามยาว 666 เมตร  

ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 

 1.5 ลา้นลา้นดอง เชื�อมตอ่สองฟากฝั�งของแมนํ่�าฮนั เปิดใหบ้รกิาร 

เมื�อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื�องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี  

แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึ�งสะพานมงักรแหง่นี�เป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซึ�งมรีปูปั�นที�มหีัว

เป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่นํ�า คลา้ยๆสงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่นํ�า และพน่ไฟเป็น

เวลา 5 นาท)ี นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน ตลาดสดของเมอืงดานงั ตั �งอยูร่มิแมนํ่�าฮาน ไมไ่กลจากสะพาน

ขา้มแมนํ่�า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมนํ่�าเป็นรปูปั�นหญงิสวยงาม มทีั �งของสดและของที�ระลกึใหเ้ลอืก

ซื�อ 

 

คํ�า 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
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นําคณะเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 
 

 

วนัที� 4: 
ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิอ ึ�ง – ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึ�ง นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึ�งแกะสลกัดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่
สงูที�สดุในเวยีดนาม ซึ�งมทํีาเลที�ตั �งด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตั �งอยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม 
ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร 
ใหช้ว่ยปกปักรกัษา หลนิอึ�งมคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตั �งอยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวดัมพีระ
อรหันต ์18 องค ์
เป็นหนิออ่นแกะสลักที�มเีอกลักษณ์ทา่ทางที�ถา่ยทอดอารมณท์กุอยา่งของมนุษยซ์ ึ�งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่ง
ลกึซึ�ง  
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
เพื�อเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG948  

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั�วภายใน (เครื�องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ั�งกอ่นทําการออกต ั�วเนื�องจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางที�อายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึ�นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ�า 6 หนา้  

 

 
 
 
 
 
 
โปรแกรม : เวยีดนามเหนอื กลาง   4 วนั 3 คนื บนิ PG (GO1DADPG001) 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
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กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  

2 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กมี

เตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

ราคา Join 

Land 

1 ทา่น 

ไมร่วมต ั�ว

เครื�องบนิ 

INFANT 

สําหรบั

เฉพาะเด็ก

ทารก อายุ

ไมเ่กนิ2 ปี  

ทา่นละ่ 

พกั

เดี�ยว

เพิ�ม 

ทา่นละ่ 

10-13 สงิหาคม 2561     15,900.- 15,900.- 15,900.- 8,740.- 3,000.- 3,500 

17-20 สงิหาคม 2561     12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

24-27 สงิหาคม 2561     12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

31 สงิหาคม-03 กนัยายน 

2561 

    12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

07-10 กนัยายน 2561     12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

14-17 กนัยายน 2561     12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

21-24 กนัยายน 2561     12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

28 กนัยายน-01 ตลุาคม 

2561 

    12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

5-8 ตลุาคม 2561     12,900.- 12,900.- 12,900.- 6,960.- 3,000.- 3,500 

12-15 ตลุาคม 2561      14,900 14,900 14,900 8,160.- 3,000.- 3,500 

02-05  พฤศจกิายน 2561      13,900 13,900 13,900 7,960.- 3,000.- 3,500 

09-12  พฤศจกิายน 2561      13,900 13,900 13,900 7,960.- 3,000.- 3,500 

16-19  พฤศจกิายน 2561      13,900 13,900 13,900 7,960.- 3,000.- 3,500 

23-26  พฤศจกิายน 2561      13,900 13,900 13,900 7,960.- 3,000.- 3,500 

30  พฤศจกิายน -03 ธนัวาคม 

2561 

      13,900 13,900 13,900 7,960.- 3,000.- 3,500 

07-10  ธนัวาคม 2561        14,900 14,900 14,900 8,160.- 3,000.- 3,500 

14-17  ธนัวาคม 2561        13,900 13,900 13,900 7,960.- 3,000.- 3,500 

21-24  ธนัวาคม 2561        13,900 13,900 13,900 7,960.- 3,000.- 3,500 

28-31  ธนัวาคม 2561        16,900 16,900 16,900 10,960.- 3,000.- 3,500 
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*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,000.-บาท / ทา่น *** 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว) 

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแลว้ 

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื�องจากทาง

บรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิมฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�

ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้ (15ทา่นขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายตา่งๆที�

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตั�วในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจําให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ใน

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 


