
 
 
 
 

 
GO1-DAD PG001         หนา้ 1 จาก 7 

เวยีดนามกลางดานงั ฮอยอนั เว ้บานาฮลิล ์ 

4วนั 3คนื      

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ PG  

 

 

 

“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนกุสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ 
1. เทีย่วชม ดานงั เมอืงแหง่ภเูขาหนิออ่นและชายหาดขาวสวย 
2. เทีย่วชม เมอืงเว ้เมอืงหลวงเกา่ทีม่โีบราณสถานอยูท่ ัว่เมอืง 
3. เทีย่วชมเมอืง ฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและเงยีบสงบ 
4. ขึน้สูย่อดเขา บานาฮลิล ์น ัง่กระเชา้ทีย่าวทีส่ดุในโลก  
5. ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงหลากหลายชนดิ ที ่ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้ ัง้อยูร่มิแมน่ า้หอม 
6. ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจากบรเิวณตน้น า้ทีอ่ดุมไปดว้ยดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม 
7. พกัผอ่นกอ่นขึน้เครือ่ง ณ หอ้งรบัรองผูโ้ดยสายบางกอกแอรเ์วย ์
8. FREE WIFI ON BUS 

 

 

 

 

เร ิม่ตน้เพยีง10,900.- 
 

GO1-DAD PG01 

http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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http://www.websabaitrip.com/package_detail.php?pkno=119&countryid=05189&countryname=Vietnam&cityid=019485
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ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่29 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2561 

   
   10,900.- 

 

     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                                                                                           

     วนัที ่28 กนัยายน-01 ตลุาคม 2561                                                                              12,900.- 

    วนัที ่5-8 ตลุาคม 2561                                                                                                 12,900.- 

    วนัที ่12-15 , 19-22  ตลุาคม 2561                                                                          14,900.- 
       
 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 

กรุงเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดไิค
ดงิห-์ 

   ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้
 

 ✈ O 
JASMINE 3* HOTEL 
หรอืเทีย่บเทา่ 

 

2. 

เมอืงเว-้ลอ่งเรอืมงักรชมแมน่ า้หอม-วดัเทยีนมู-่ตลาดดองบา–ฮอย

อนั---“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ัง่เรอืกระดง้ -สะพานญีปุ่่ น-บา้นเลขที ่
101-เมอืง ฮอยอนั – ดานงั 

 

O O O 

GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 
 

3. 

ดานงั-น ัง่กระเชา้ขึน้-ลง บานาฮลิล-์Fantasy Park-สะพานแหง่

ความรกั-สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 

 

O O O 

GALAVINA 3* HOTEL 

หรอืเทีย่บเทา่ 
 

4. 

ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอมิวดัหลนิอึง๋-ชมววิภูเขาลงิ-สนามบนิ

ดานงั- กรุงเทพฯ 
 

O ✈   

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่
1: 

กรงุเทพฯ-สนามบนิดานงั-เมอืงเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดไิคดงิห-์ 
   ลอ่งเรอืชมแมน่ า้หอม-เมอืงเว ้
 

08.
30 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ  

(ระหวา่งรอขึน้เครือ่ง ทา่นสามารถใชบ้รกิารเลา้จน ์ ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วยไ์ด ้มอีาหาร  

และน า้ดืม่บรกิาร)               

11
.00 
น.    

ออกเดนิทาง สูเ่มอืงดานงั  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG947 
            (บนเครือ่งมบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่)  

 

12.
40 น. 

เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

บา่ย : 

 น าทา่นเดนิทางเดนิทางสูเ่มอืง ดานงั เป็นเมอืงใหญอ่นัดับสีข่องเวยีดนามซึง่เตบิโตอยา่งรวดเร็วทัง้ขนาดและ
ความส าคญั ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและทีร่าบสงูตอนกลาง น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเว ้(โดยใชเ้วลา
ประมาณ 3 ช.ม.)ตัง้อยูใ่จกลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กโิลเมตร เป็นเมอืงของกษัตรยิใ์นราชวงศ์

เหวยีนซึง่ไดป้กครองตอ่กนัมาเพยีง 33 ปี ฝร่ังเศสก็บกุเขา้โจมตเีมอืงเว ้มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่่ นก็เขา้มายดึครอง
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บงัคับใหพ้ระเจา้เบาไดส๋ละราชสมบตั ิตอ่มาเมอืงเวไ้ดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของเวยีดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศ
ออกเป็น 2 สว่น และไดเ้สือ่มสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดนิหเ์ยยีม เมอืงเวด้งึดดูนักทอ่งเทีย่วเพราะมแีหลง่
ประวัตศิาสตร ์วัฒนธรรม เสน่หท์ีไ่รก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่มแีบบฉบบัของตนเอง และยงัมคีวามงาม
ตามธรรมชาตบินฝ่ังแมน่ ้าหอมดว้ย โดยน าทา่นเดนิทาง ผา่นเสน้ทางหายเวนิ กอ่สรา้งโดยเอกชนจากญีปุ่่ นและ
รัฐบาลฝร่ังเศสเป็นผูล้งทนุดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเ่ลยีบชายฝ่ังทะเล ผา่นภเูขา ทอ้งทุง่และชนบท 
และลอดอโุมงคท์ีข่ดุลอดใตภ้เูขาทีย่าวทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้มคีวามยาว 6.28 กม. เพือ่เชือ่มระหวา่ง
เมอืงดานังกบัเมอืงเว(้Bamboo Shop , Cake Shop อสิระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดนิทาง)  
 น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเว ้ทีส่รา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นทีรั่บรองเชือ้พระวงศร์ะดบัสงูและนักการ
ทตูตา่งประเทศ สถานทีจั่ดงานฉลองส าคญัๆ ตกแตง่อยา่งวจิติรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแตง่ดว้ยน ้ามนั
คร่ังสแีดงและลวดลายสทีอง มตี าหนักหลายหลัง อทุยาน วดั ศาลเจา้ของจักรพรรดริาชวงศ ์
เหวยีนและ น าทา่นชม สสุานจกัรพรรดไิคดงิห ์ซึง่เป็นสสุานทีใ่หญท่ีส่ดุในบรรดาสสุานของ 13 องคพ์ระ
จักรพรรดใินราชวงศเ์หวยีนแหง่นครเว ้ชมภาพมงักรในมา่นเมฆและถา่ยรปูกบัรปูปัน้ตุ๊กตาหนิ ทหารมา้ ลักษณะ
คลา้ยสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้ น าทา่น ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม แหลง่ก าเนดิมาจากบรเิวณตน้น ้าทีอ่ดุมไปดว้ย
ดอกไมป่้าทีส่ง่กลิน่หอม เป็นแมน่ ้าสายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวน ้าใหเ้ห็นอยูเ่ป็นระยะๆ ทา่นจะได ้
ความเพลดิเพลนิไปกบัดนตรพีืน้บา้นบนเรอื (ใชเ้วลาลอ่งเรอืโดยประมาณ 45-60 นาท)ี  
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น า  คณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน เว ้

 

วนัที ่
2: 

มอืงเว-้วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ฮอยอนั -“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  น ัง่เรอืกระดง้ – สะพาน
ญีปุ่่ น บา้นเลขที ่101 ฮอยอนั – ดานงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นสู ่วดัเทยีนมู ่ภายในมเีจดยีท์รงแปดเหลีย่ม 7 ชัน้ แตล่ะชัน้หมายถงึชาตภิพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ มรีปู
ปัน้เทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดยีแ์หง่นี ้ภายในเจดยีม์พีระสงักจัจายนปิ์ดทองพระพักตรอ์ ิม่เอบิกบัพระพทุธอกี
สามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก และน าทา่น เพลดิเพลนิกบัการซือ้ของที ่ตลาดดองบา ตลาดในรม่แหง่เมอืงเวต้ัง้อยูต่ดิรมิ
แมน่ ้าหอม ม ี2 ชัน้ ขายทัง้สนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ และของใชป้ระจ าวัน ซึง่จะเห็นชาวเวยีดนามมาจับจา่ยซือ้ของ
กนัอยา่งคับคั่ง 
 

กลาง
วนั 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 

“สดุคุม้แถมฟรพีเิศษ”  ใหล้กูคา้ สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut 
Village ที ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน ซึง่หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่
เป็นทีพั่กอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ีค่อือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรม
อนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกนัเป็น
จังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน  
 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง ฮอยอนั (โดยใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม.)ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าทโูบน ใกลช้ายฝ่ัง
ทะเล และเป็นทา่เรอืเกา่ทีเ่จรญิรุง่เรอืงมากในชือ่ไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
ระหวา่งตะวันออกกบัตะวันตก ตอ่มาเมือ่ฮอยอนัไดรั้บความเสยีหายจากการสูร้บและแมน่ ้าตืน้เขนิ เมอืงทา่จงึไป
สรา้งขึน้ทีเ่มอืงดานังแทน ท าใหฮ้อยอนัในปัจจบุนัสงบเงยีบ มสีภาพบา้นเรอืนทีส่วยงาม สรา้งดว้ยไมม้ปีระตู
แกะสลักและหอ้งโปรง่ๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนดไ์ดร้เิริม่ให ้ทนุท าโครงการบรูณะ เพือ่ปกป้องเขต
เมอืงเกา่และอนุสรณ์ทางประวัตศิาสตรข์องสถาปัตยกรรมทีล่ ้าคา่  
                 น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานญีปุ่่ น ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ น เป็นรปูทรงโคง้ มหีลังคามงุกระเบือ้งสเีขยีวและ
เหลอืงเป็นลอนคลืน่ ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รงสีเ่หลีย่มจัตรัุส ซึง่สรา้งเชือ่มเขตชาวญีปุ่่ น กบัชาวจนี ชม จัว่ฟุ
กเกีย๋น บา้นประจ าตระกลูทีส่รา้งขึน้เมือ่พ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรันฝ ูเป็นทีพ่บปะของผูค้นทีอ่พยพมาจากฟกุเกีย้น
ทีม่แีซเ่ดยีวกนั น าทา่นเดนิทางสู ่บา้นเลขที ่101 ถนนเหวยีนไทฮ็อก หนา้บา้นตดิถนนสายหนึง่ หลังบา้นไปจรด
ถนนอกีสายหนึง่ เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต 
ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูกิ ดา้นหลังเป็นทีเ่ก็บสนิคา้ ภายในเป็นทีอ่ยูอ่าศัย มลีานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟ้า และมเีฉลยีง
เชือ่มตอ่สว่นทีพั่กอาศัยหลายสว่น รปูแบบของหลังคาทรงกระดองป ู 
                 จากน ัน้อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ 
ยิง่เดนิชมเมอืงก็จะรูส้กึวา่เมอืงนีม้เีสน่หม์าก บา้นเกา่โบราณมลีักษณะเฉพาะ รวมไปถงึไดรั้บอทิธพิลจากจนีและ
ญีปุ่่ น ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีผสมผสานกนัอยา่งน่าตืน่ตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชม
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คม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    
 

ค า่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  ที ่เมอืงฮอยอนั /น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงดานงั(โดยใชเ้วลาประมาณ 
30-45 นาท)ี 

 
น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 
 

 

วนัที ่
3: 

ดานงั – น ัง่กระเชา้ข ึน้และลง ยานาฮลิล-์ Fantasy Park – สะพานแหง่ความรกั-                  
ตลาดฮาน-ดานงั 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นน่ังกระเชา้สู ่บานาฮลิล ์(โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี)ดืม่ด ่าไปกบัววิทวิทศันข์องเมอืงบนความสงูถงึ 
5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮลิลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดยีวแบบไมห่ยดุจอดเป็นระยะทางทีย่าวทีส่ดุในโลก ไดรั้บ
การบนัทกึจากกนิเนสบุค๊เมือ่วันที ่9 มนีาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาท)ี ขึน้ไปถงึสถานเีฟรนชฮ์ลิล์
อนัเกา่แกข่องบานาฮลิลร์สีอรท์ และไดช้ืน่ชมกบัสดุยอดววิทวิทศันใ์นแบบพาโนรามาในวันทีอ่ากาศสดใส บานา
ฮลิล ์เป็นรสีอรท์และสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวันตก ของดานัง ซึง่การทอ่งเทีย่วของเวยีดนามได ้
โฆษณาวา่บานาฮลิลค์อื ดาลัดแหง่เมอืงดานัง ถกูคน้พบโดยชาวฝร่ังเศสเมือ่สมยัทีฝ่ร่ังเศสเป็นเจา้อาณานคิม จงึ
ไดม้กีารสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งทีพั่ก สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กผอ่น เนือ่งจากทีน่ีม่ ี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูเิฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซยีสเทา่นัน้ 
 

เทีย่ง 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบานา่ฮลิล ์(อาหารแบบบฟุเฟ่ต)์ 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ FANTASY PARK  **ราคานีไ้มร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆอาท ิฯลฯ  (คา่

รถไฟชมสวนดอกไม ้150 บาท พพิธิภณัฑข์ีผ้ ึง้) ซึง่มเีครือ่งเลน่หลากหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัส์

ของหนัง 4D ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิ เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของทีร่ะลกึของ

สวนสนุก ไดเ้วลาน าทา่นน ัง่กระเชา้กลบัสูด่านงั 

จากนัน้น าทา่นชม สะพานมงักร (Dragon Brigde) อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม ่สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร 

ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกอืบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนั เปิด

ใหบ้รกิารเมือ่ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อสิรภาพของเมอืงดานัง ซึง่สะพาน

มงักรแหง่นีเ้ป็น Landmark แหง่ใหมข่องเมอืงดานัง ซึง่มรีปูปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น ้า คลา้ยๆ

สงิคโปร ์(วันเสาร-์อาทติยเ์วลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น ้า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาท)ี น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดฮาน 

ตลาดสดของเมอืงดานงั ตัง้อยูร่มิแมน่ ้าฮาน ไมไ่กลจากสะพานขา้มแมน่ ้า ดา้นหนา้ตลาดมปีระตมิากรรมรมิแมน่ ้า

เป็นรปูปัน้หญงิสวยงาม มทีัง้ของสดและของทีร่ะลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 

ค า่ 
รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 

 
น าคณะเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดบั 3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ พกั 1 คนืใน ดานงั 
 

 

วนัที ่4: 
ดานงั – นมสัการเจา้แมก่วมอมิวดัหลนิอ ึง๋ – ชมววิภเูขาลงิ-สนามบนิ-กรงุเทพฯ 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัหลนิอึง๋ นมสัการเจา้แมก่วนอมิหลนิอึง๋แกะสลกัดว้ยหนิออ่นสงูใหญย่นืโดดเดน่
สงูทีส่ดุในเวยีดนาม ซึง่มที าเลทีต่ัง้ด ีหันหนา้ออกสูท่ะเลและดา้นหลังชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสงา่งาม 
ชาวประมงนยิมไปกราบไหวข้อพร 
ใหช้ว่ยปกปักรักษา หลนิอึง๋มคีวามหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบา๊ยบตุ ในลานวดัมพีระ
อรหันต ์18 องค ์
เป็นหนิออ่นแกะสลักทีม่เีอกลักษณ์ทา่ทางทีถ่า่ยทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนุษยซ์ ึง่แฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่ง
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ลกึซึง้  
 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่Danang International Airport (สนามบนิเมอืง ดานงั)  
เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ
 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG948  

15.20 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสาย

การบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 

180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

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

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ  

2 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กมี

เตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น 

ทา่นละ่ 

ราคา Join 

Land 

1 ทา่น 

ไมร่วมต ัว๋

เครือ่งบนิ 

INFANT 

ส าหรบั

เฉพาะเด็ก

ทารก อายุ

ไมเ่กนิ2 ปี  

ทา่นละ่ 

พกั

เดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ่ 

29 มถินุายน-02 

กรกฎาคม2561 

      10,900.- 10,900.- 10,900.- 9,900.- 3,000.- 3,500 

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 



 

 
 

 

 

 

 
GO1-DAD PG001         หนา้ 6 จาก 7 

 6 จาก 7 
 

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 

19-22 ตลุาคม 2561        14,900 14,900 14,900 8,960.- 3,000.- 3,500 

 

*** ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 3,000.-บาท / ทา่น *** 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และ

อยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 800 บาท/ทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

เง ือ่นไขการจอง  

 

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

หลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
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2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้ (15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋วในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


