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เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม   

 

ดานงั | ฮอยอนั | สะพานญีปุ่ น | บ้านเลขที  หมู่บ้านกมัทาน | นงัเรือกระด้ง  

ชมโชว์ Hoi An Impressions Theme Park Show | บานาฮิลล์ | สวนสนกุ FANTASY PARK 

                                    เริมต้นเพียง , .- 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิตรงเชียงใหม่ Check in Golden Bridge 
ดานัง บานาฮลิล์ ฮอยอัน  วัน  คืน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที .  เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ดานงั (ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั) (FD  : .  - . ) 

 สะพานแห่งความรัก - สะพานมงักร - ฮอยอนั - สะพานญีปุ่ น - บ้านเลขที  -  นงัเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านกมัทาน – พกัทีเมืองดานงั  

วนัที 2.  ดานงั - บานาฮิลล์ - สวนสนกุ FANTASY PARK - วดัหลินองึ - ตลาดฮาน 

วนัที 3.  ดานงั (ท่าอากาศยานนานาชาตดิานงั) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (FD  : .  - . )   
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วันที  

เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดานัง) (FD  : .  - . ) - สะพานแห่งความรัก - สะพานมังกร - ฮอยอัน - 

สะพานญีปุ่น - บ้านเลขท ี  - นังเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านกัมทาน- พกัทเีมืองดานัง 
05.40 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน  เคาน์เตอร์สายการบนิแอร์เอเชีย 

โดยมีเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรบัอํานวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุท่าน 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทยีวบนิท ีFD  

(มีบริการอาหาร พร้อมเครืองดืมบนเครือง) 

10.00 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นทีเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง

ดานัง (ใช้เวลาเดินทาง  -  นาที) (เวลาท้องถนิทีเวียดนามเป็นเวลาเดียวกนักบัประเทศไทย) 

 

 

 

เมืองดานัง เป็นเมืองท่าติดทะเลทีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ  ของเวียดนาม ทะเลสวย ชายหาดสีขาวทอดยาว รวมถึง

เทือกเขาน้อยใหญ่ และ ดานงัก็ยงัคงเป็นเมืองทีคงไว้ซึงเอกลักษณ์ของหมู่บ้านชาวประมง ทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของ

ชาวเมืองดงัเดิม 

 ให้ทุกท่านถ่ายรูปคู่กับสะพานแห่งความรัก ซึงท่านสามารถชมวิวริม นําของเมืองดานงั และ ถ่านรูปคู่กบัสะพานมงักร 

อีกหนึงทีเทียวแห่งใหม่ สะพานทีมีทีมีความยาว  เมตร ความกว้างเท่าถนน  เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ .  

ล้านล้านดอง เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นําฮัน เปิดให้บริการเมือ  มีนาคม พ.ศ.  เนืองในโอกาสฉลองครบรอบ 

 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงั ซงึสะพานมังกรแห่งนีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองดานัง ซงึมีรูปปันทีมีหวัเป็น

มงักรและหางเป็นปลา พ่นนํา คล้ายๆสิงคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา  ทุ่ม มงักรจะพน่นํา และพ่นไฟเป็นเวลา  นาที) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทกุท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน  (โดยใช้เวลาประมาณ -  นาที) 

 เมืองฮอยอัน ตงัอยู่บนฝังแม่นําทูโบน ใกล้ชายฝังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าทีเจริญรุ่งเรืองมากในชือไฟโฟฮอยอนัเป็น

ศูนย์กลางสําคญัของการแลกเปลียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมือฮอยอนัได้รับความเสียหายจาก

การสู้รบและแม่นําตืนเขิน เมืองท่าจึงไปสร้างขนึทีเมอืงดานงัแทน ทําให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบ้านเรือนที

สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตแูกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริมให้ ทุนทําโครงการ

บรูณะ เพือปกป้องเขตเมืองเก่าและอนสุรณ์ทางประวตัิศาสตร์ของสถาปัตยกรรมทีลําค่า 

 นําท่านเดินทางสู่ สะพานญีปุ่น ทีสร้างโดยชาวญีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบอืงสีเขียวและเหลืองเป็นลอน

คลืน ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสีเหลียมจตัรัุส ซงึสร้างเชือมเขตหมู่บ้านชาวญีปุ่ น กบัชาวจีน 

 ชม วัดฟุ๊ กเกยีน เป็นสมาคมชาวจีนทีใหญ่และเก่าแก่ทีสดุของเมืองฮอยอนั ใช้เป็นทีพบปะของคนหลายรุ่น และภายใน

ยังเป็นทีตังของวัดทีสร้างขึนเพืออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนีมีจุดเด่นอยู่ทีงานไม้แกะสลัก ลวดลาย

สวยงาม ท่านสามารถทําบญุต่ออายโุดยพิธีสมยัโบราณ คือ การนําธูปทีขดเป็นก้นหอย มาจุดทิงไว้ เพือเป็นสิริมงคลแก่

ท่าน 

 ชม บ้านเลขท ี101 บ้านเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี ติดถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึง หลงับ้านไปจรดถนน

อีกสายหน ึง เป็นสถาปัตยกรรมทีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชนั ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทํา

เป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นทีเก็บสินค้า ภายในเป็นทีอยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งสามารถมองเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียง

เชือมต่อส่วนทีพกัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาเป็นทรงกระดองป ู

 จากนนันําทุกท่านเดินทางสู่ หมู่ บ้านกัมทาน พิเศษ สุด!! ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมนังเรือกระด้ง ชม

หมู่บ้านเล็กๆในสวนมะพร้าวทีตงัอยู่ริมแม่นํา ซงึในอดีตเคยเป็นทีพํานักของเหล่าทหารในช่วงสงคราม อาชีพหลกัของ

ผู้คนทีนีคือการประมง วัฒนธรรมอนัโดดเด่นของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนีคือการ ล่องเรือกระด้ง ซงึเป็นวฒันธรรมอนังดงาม 

ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืนเมือง ผู้ ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําทีพายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีอย่าง
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สนกุสนาน 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว 

  

วันที  ดานัง - บานาฮิลล์ - สวนสนุก FANTASY PARK - วัดหลินอึง - ตลาดฮาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 

จากนนัเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (ใช้เวลาประมาณ  นาที) จนถึงสถานีกระเช้า พาทุกท่านนังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ให้

ท่านได้เพลิดเพลินดืมดําไปกบัวิวทิวทศัน์ ของเมืองบนความสงูถึง ,  เมตร กระเช้าบานาฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้าราง

เดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางทียาวทีสุดในโลก ได้รับการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเมือวนัที  มีนาคม ค.ศ.  (ใช้

เวลาประประมาณ  นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชืนชมกับสุดยอดวิว

ทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวันทีอากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ เนืองจากทีนีมี

อากาศหนาวเย็นตลอดทงัปี อณุหภมูเิฉลียทงัปี ประมาณ  องศาเซลเซียสเท่านนั  

 
จากนันนําท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK ซึงมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น เกมส์สนุกๆ เครืองเล่นเบาๆ 

จนถงึรถไฟเหาะ หากท่านไหนไม่สะดวกจะเล่นเครืองเล่นก็สามารถนงัรถรางชมสวนดอกไม้และบริเวณโดยรอบของบา

นาฮิลล์ได้เช่นกนั หรือจะเลือกช้อปปิงของทีระลกึของสวนสนุก และ ท่านสามารถถ่ายรูปกับวิวทิวทศัน์อนัสวยงามแบบ

พาโนรามาได้ ณ สะพานทอง ซงึแลนด์มาร์คแห่งใหมข่องบานาฮิลล์ 

**ในรายการทวัร์รวมค่าเครืองเล่นต่างๆแล้ว ยกเว้น พพิธิภัณฑ์ขีผงึ, บ้านผีสิง**   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในบาน่าฮิลล์ (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์) 

บ่าย เดินทางสู่ วัดหลินอึง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินองึ แกะสลกัด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงทีสุดในเวียดนาม ซงึมี

ทําเลทีตงัดี หนั  หน้าออกสู่ทะเลและด้านหลงัชนภูเขา ตงัอยู่บนฐานดอกบวัสงา่งามชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพร

ให้ช่วยปกปักรักษา หลินองึมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตงัอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหันต์ 

 องค์ เป็นหินอ่อนแกะสลกัทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึงแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่าง

ลกึซงึ 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองดานัง 
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 นําทุกท่านช้อปปิงของพืนเมืองในตลาดฮาน เป็นสถานทีรวบรวมสินค้า อาหารพืนเมืองเวียดนาม ของฝากจาก

เวียดนาม มีให้เลือกครบทกุสิง ลกัษณะคล้ายกบักาดหลวงทีจงัหวดัเชียงใหม่ 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก โรงแรม : REGINA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั  ดาว 
  

วันที  
ดานัง (ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติ

เชียงใหม่) (FD907 : 10.30 - 12.25)   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตดิานัง 

1 .30 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทยีวบนิท ีFD907 

(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง) 

12.25 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

  

อัตราค่าบริการ : Check in Golden Bridge ดานัง บานาฮิล์ ฮอยอัน  วนั  คืน                                       

กําหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก  

-  ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

 ปี (เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

 ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดียวเพมิ 

ท่านละ 

ไม่รวมตวั

ท่านละ 

10 - 12 ส.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 8,300.- 

12 - 14 ต.ค. 62 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 8,400.- 

** รายการทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถินและคนขบัรถ (รวม  บาท/ท่าน/ทริป) ** 

** ทปิหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัร์นีไม่มีราคาเด็ก** 
 

เงอืนไขการให้บริการ 

1. การชําระค่าบริการ 

.  ชําระเงนิมดัจําท่านละ ,  บาท ภายใน  ชวัโมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและส่งหลักฐานการโอนเงิน

ให้เจ้าหน้าทีทีดแูลเส้นทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากได้รับแจ้งว่าชําระเงนิมดัจําแล้วเท่านนั 

.  ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ทีเดินทาง ทีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน  

.  การชําระเงินส่วนทีเหลือ ลูกค้าต้องชําระก่อนเดินทาง  วนั หากหากไม่ชําระตามเวลาทีกําหนด ทางบริษัทขอ

อนุญาตยดึมดัจําทงัหมดและยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ  **ชําระก่อนเดินทาง  วัน สําหรับวันสงการนต์

และวันหยุดช่วงวันขึนปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได้           

.  คณะจองจํานวนผู้ ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 

2.2 คณะจองไม่ถงึจํานวนผู้ ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงนิมดัจํา 
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทังหมด **  วัน สําหรับวันสงการนต์และ

วันหยุดช่วงวันขนึปีใหม่** 

3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั ไม่นบัวนัเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 



5 บินตรงเชียงใหม่ Check in Golden Bridge ดานงั บานาฮิล ์ฮอยอนั  วนั  คืน BY FD                                [GQ1CNXDAD-FD003] 

 

3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า  วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด 

3.4 สําหรับผู้ โดยสารทีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามดัจําทงัหมด 

3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา

เลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว

เครืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทีไม่

สามารถเดินทางได้ 

3.7 กรณีทีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องคืนค่าทวัร์หรือมดัจําให้กบัลูกค้า 

(ตามเงือนไข ข้อ1-ข้อ3) ทงันีทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล้ว กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 

กรณีออกตัวเครืองบิน หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลา

ดําเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ทําการ นบัจากวนัทีได้รับเรือง   

3.  กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตวัโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

3.  กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนืองจากผู้ เดินทางท่านอืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย

สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล้วกบัท่านเป็นกรณีไป 

3.  กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

4. หากท่านทีต้องการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที ก่อนออกบตัร

โดยสารทุกครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึ 

5. เมือท่านทําการซอืโปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไข และหมายเหตุทีระบุทุกข้อแล้ว 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

1. ค่าตวัเครืองบนิชนันกัท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบวุนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  

- ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจํานวนวนั, จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามทีทางสายการบินกําหนด 

- ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนงับนเครืองเนืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซงึระบบการจองทีนงัเป็น

แบบสุ่มทีนงั 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่านําหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน  กก. 

4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง 

5. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามทีระบใุนรายการ 

7. ค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ 

8. ค่าหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย และ มคัคุเทศก์ท้องถินคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 

9. ค่าภาษีมลูค่าเพิม % และหกั ณ ทีจ่าย % 

10. ค่าประกนัอบุัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท ค่า   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตุวงเงนิท่านละ ,  บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์  
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** กรณีทีต้องการซือประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิมเติมกับทาง

บริษัทได้ **  

    - เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

    - เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั]  

    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกันทีมีอายมุากกว่า  หรือน้อยกว่า  ปี   

    - [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ  ล้านบาท] 

    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกันทีมีอายนุ้อยกว่า  หรือมากกว่า  ปี   

    - [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ .  ล้านบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัทําหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครืองดืมทีสงัพิเศษ(มินิบาร์, นําดืม, บุหรี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด,  ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าทีสูญหายในระหว่างการ

เดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ และผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องยืนวีซ่าเข้า

ประเทศเวียดนาม (ค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที) 

4. ค่าห้องพกัเดียวตามอตัราทีระบุไว้ข้างต้น 

5. ค่านํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 

7. ค่าธรรมเนียมนํามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึนราคา 

8. ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถนิและทปิพนักงานขับรถ (รวม 8  บาท/ท่าน/ทริป) 

9. ค่าทปิหวัหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทังนีขึนอยู่กับภาวะ

อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับอัตราแลกเปลียน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้

ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ** 
 

หมายเหตุ : สําหรับผู้ เดินทางทีอายไุม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยนิยอมให้บตุรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองตัวเครืองบินและทนัีงบนเครืองบิน                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจัดทีนงัของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน

เป็นผู้ กําหนด ซงึทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดําเนินการ     ออก

ตวัเครืองบนิไปแล้ว (กรณีตวั REFUNDได้) ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านนั 
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2. ทางบริษัทได้สํารองทีนงัพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตวัเครืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามดัจําตวัเครืองบิน ซงึมีค่าใช้จ่าย ประมาณ ,  – ,  บาท แล้วแต่สายการ

บนิและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัวเครืองบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที

เกิดขนึจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ -  เดือนเป็นอย่างน้อย 

4. นงัที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ ทีจะนังต้องมีคุณสมบัติตรงตามทีสายการบิน   

กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีทีเครืองบินมีปัญหา เช่น  

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นําหนักประมาณ  กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ทีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ

อํานาจในการให้ทีนงั Long leg ขนึอยู่กบัทางเจ้าหน้าทีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาทีเช็คอนิเท่านนั 

 

ข้อมูลเพมิเตมิเรืองโรงแรมทพีกั 

1. เนืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  

อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุทําให้ห้องทีท่านได้ทําการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม

อาจจะสลบัจากทีรีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room 

 

หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะงดออกหรือเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง  ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วนัก่อนการเดินทาง 

2. บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทีทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุได้เช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบนิ 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทงันีขนึอยู่กบัภาวะอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ทีไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นสําคญั) 

5. บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นงัรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชวัโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทงัหมด 

 


