
 

 

www.plan-travel.com  Tel: 02-416-1537-38 sv@plan-travel.com    Page 1 of 9 
 

 

 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

ดอนเมือง DMK-DAD ดานัง 07.15-09.05 FD 634 1.45 ชัว่โมง 

ดานัง DAD-DMK ดอนเมือง 09.35-11.20 FD 635 1.45 ชัว่โมง 
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ตารางการเดินทาง 

วันท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

  เชา้ กลางวัน เย็น  

วนัที่หน่ึง สนามบินดอนเมือง – ดานัง – บานาฮิลล ์– สะพานมือ 

(GOLDEN BRIDGE หรือสะพานทอง) – สวนสนุก 

FANTASY PARK 

- ✓ ✓ 
MERCURE FRENCH VILLAGE 

HOTEL  4 ดาว 

วนัที่สอง  บานาฮิลล ์– สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR – โรงไวน์  

–  ดานัง – วดัหลินอิ๋ง – สะพานมงักร 
✓ ✓ ✓ 

GLAMOUR HOTEL 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่สาม ดานัง – ฮอยอนั – เมืองโบราณฮอยอนั – หมูบ่า้นกั๊มทาน 

– ล่องเรือกระดง้ – หมูบ่า้นแกะสลกัหินอ่อน – ดานัง – ช้

อปป้ิงตลาดฮาน 

✓ ✓ ✓ 
GLAMOUR HOTEL 4 ดาว หรือ

เทียบเท่า 

วนัที่ส่ี ดานัง – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ✓ - -  
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง  

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

03-06 มี.ค. 66 15,999 บาท 15,500 บาท 3,500 บาท 

04-07 มี.ค. 66 15,500 บาท 15,000 บาท 3,500 บาท 

10-13 มี.ค. 66 

17-20 มี.ค. 66 
13,999 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

24-27 มี.ค. 66 13,999 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

รายละเอียดโปรแกรม 

วันท่ีแรก ดอนเมือง – ดานัง – บานาฮิลล ์– นัง่กระเชา้สู่ยอดเขาบานาฮิลล ์– ชมสะพานมือ GOLDEN BRIDGE 

หรือสะพานทอง – สวนสนุก FANTASY PARK                               (-/L/D) 

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1  เคาน์เตอร์ สายการบินแอรเ์อเซีย (FD) โดยมีเจา้หน้าที่

ของบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

07.15 น. ออกเดินทางสู่ ดานัง เที่ยวบินที่ FD634  พกัผ่อนอิสระตามอธัยาศยับนเครื่อง 

09.05 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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  น าท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล ์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดี

ที่สุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมัยที่ฝรัง่เศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดมี้การสรา้งถนนออ้มขึ้ นไปบนภูเขา

สรา้งที่พักโรงแรมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ   น าท่านนั่งกระเชา้

สู่ บานาฮิลล ์ด่ืมด า่ไปกับวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้า

รางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัที่ 9 มีนาคม ค.ศ.

2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้ นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอรท์ และไดช้ื่นชม

กบัสุดยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลล์

คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  ประมาณ 17 องศา

เซลเซียสเท่าน้ัน  

 

จากน้ันน าท่านเดินจุดชมวิวแห่งใหม่  “สะพานมือ (Golden Bridge หรือ สะพานทอง)  ซึ่งสะพานสีทองแห่งน้ี

ยาว 150 เมตร โดยมีอุง้มือหินขนาดยกัษ์แบกรบัสะพานไว ้ เหมาะแก่การพกัผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศอนัสดชื่น 

และชมวิวทิวทศัน์อนักวา้งใหญ่ของเมืองดานังที่อยู่เบื้ องล่างอีกดว้ย   
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  อิสระ สวนสนุก FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจง้ขนาดใหญ่ โดยสรา้งใหเ้ป็นเหมือนเมืองแห่งเทพ

นิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนใหร้่วมสนุกกัน อย่างเช่น 

ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บา้นผีสิง ถ ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งรา้นคา้และรา้นอาหารครบ

ครัน  (รวมค่ารถรางและค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเวน้ พิพิธภัณฑหุ่์นขี้ ผึ้ งท่ีไม่รวมใหใ้นรายการ มีค่า

เขา้ 5 USD/ท่าน) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (International buffet Bana Hill)   

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พกับนบานาฮิลล)์ 

หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล ์ไม่มีหอ้งส าหรบั 3 ท่าน มีแต่หอ้งส าหรับ 2 ท่าน หรือพักเด่ียวเท่าน้ัน 

หากท่านตอ้งการพกั 3 ท่าน ตอ้งใชห้อ้ง Family room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท) 

**หอ้งพกับนบานาฮิลล ์อาจเปลี่ยนแปลงวันท่ีเขา้พกัไดต้ามความเหมาะสม** 

วันท่ีสอง  บานาฮิลล ์– สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR  - โรงไวน์  – ดานั ง – วัดหลินอึ๋ ง – ถ่ายรูป กับ

สะพานมังกร                                                                (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านแวะชม สวนดอกไม ้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตลฝ์รัง่เศส  ที่มีทั้งดอกไม ้ตน้ไม ้และมี

โรงไวน ์Debay Wine Cellar ใหท้่านไดอ้ิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั นอกจากน้ี ยงัมีวดัทางพุทธศาสนาที่มี

พระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่สามารถมองเห็นไดแ้ต่ไกล    

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (Bana Hill Buffe) 

สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งกระเชา้ลงสู่ด้านล่าง เดินทางสู่  เมืองดานัง  น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋ง เป็นวดั

สรา้งใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งหา้และ

จิตใจของผูค้นอยู่ในที่น้ี  เป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน

เวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตั้งดี หนัหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยม

ไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต 

ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์

ซึ่งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลึกซึ้ ง วดัแห่งน้ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกน่ึงจุดชมวิวที่สวยงาม

ชองเมืองดานัง    
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น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหน่ึงสญัลกัษณ์ที่เที่ยวเมืองดานัง  ที่มีความยาว 666 เมตร ความ

กวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เชื่อมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น ้าฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถูกสรา้งขึ้ นเพื่อเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้าน

ตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ไดร้ับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนาม

เม่ือกว่าหน่ึงพนัปีมาแลว้  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั GLAMOUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง) 

วันท่ีสาม  ดานัง – ฮอยอนั – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บา้นกัม๊ทาน – ล่องเรือกระดง้ – หมู่บา้นแกะสลกัหิน

อ่อน – ดานัง – ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน                                                                           (B/L/D) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที น าชม เมืองโบราณฮอยอัน เมืองที่ 

องค์การยูเนสโกได้ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลก และยังคงไวซ้ึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ บา้นเรือน และ

สถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาไดห้ยุดน่ิง ท่านจะไดส้มัผัสกบัชีวิตแบบชาวบา้น พรอ้ม

ชมบา้นเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุง้และแตจ๋ิ้ว และบา้นช่างไม ้บา้นตระกูลฟุง (บา้น

โบราณที่สรา้งขึ้ นโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูในการสรา้ง รวมถึงชาวบา้นรา้นคา้มากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงที่คอย

ตอ้งรบันักเที่ยวใหม้าสมัผัสชีวิตและความร่มรื่นสมเป็นเมืองชนบทแห่งหน่ึง   
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น าท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ทีส่รา้งโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลังคามุงกระเบื้ องสีเขียวและเหลืองเป็น

ลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหลี่ยมจตุัรสั ซึ่งสรา้งเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่ น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเกี๋ยน บา้น

ประจ าตระกูลที่สรา้งขึ้ นเม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ ยนที่มีแซ่

เดียวกนั น าท่านเดินทางสู่ บา้นเลขที่ 101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบา้นติดถนนสายหน่ึง หลงับา้นไปจรดถนน

อีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหน้า

จะท าเป็นรา้นบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียง

เชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากน้ันอิสระใหท้่านเดินชมเมือง ซื้ อของที่

ระลึก รา้นคา้ขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสึ้กว่าเมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่า

โบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้ับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกัน

อย่างน่าต่ืนตาทั้งบา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้ต่างๆ   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

น าท่านแวะ หมู่บา้นกัม๊ทาน เผ่ือใหท้่านได้สนุกสนานกับการ นัง่เรือกระดง้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  

ชีวิตและวฒันธรรมการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวบา้น มีการรอ้งเพลงพ้ืนเมืองใหท้่านไดเ้พลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือ  

น าท่านแวะชม หมู่บา้นแกะสลักหินอ่อน เป็นรา้นของฝากทอ้งถ่ินที่มีสินคา้มากมาย  ไดเ้วลาอันสมควรเดินทาง

สู่ เมืองดานัง น าท่านเดินเที่ยวและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ตลาดที่รวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมของชาวเวียดนาม

และต่างชาติ เช่น เส้ือผา้ หมวก รองเทา้ กระเป๋า ของกิน และขายสินคา้พ้ืนเมืองของเมืองดานัง    
   

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั GLAMOUR HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง) 

วันท่ีสี่ ดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)                                                         (B/-/-) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้ คืนกุญแจหอ้งพกัเป็นที่เรียบรอ้ย น าเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับ 

กรุงเทพฯ 

09.35 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เที่ยวบินที่ FD635  

11.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจในการในบริการ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

*** ราคาน้ียงัไมร่วมค่าทิป *** 
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มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาท 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวันเดินทางที่ท่านไดท้ าการจองไวกั้บ

ทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) 

✓ ค่าท่ีพกัโรงแรมที่ระบุในรายการระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งส้ิน 3 คืน (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 

ยกเวน้ : โรงแรมบนบานาฮิลล ์ไม่มีหอ้งส าหรบั 3 ท่าน มีแต่หอ้งส าหรับ 2 ท่าน หรือพักเด่ียวเท่าน้ัน หากท่านตอ้งการพัก 

3 ท่าน ตอ้งใชห้อ้ง Family room เตียง 2 ชั้น 2 เตียง จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท) 

✓ ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

✓ ค่าโคช้ปรบัอากาศรถรบั-ส่งสนามบิน และ รายการทวัรต์ลอดรายการ 

✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่  เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี 

หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผู้

เอาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้ง

ระบุในใบรบัรองแพทยว่์า”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”)  

✓ ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ประกนัการคุม้ครองการรกัษาโควิด มูลค่า 10,000 USD 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องด่ืมที่สัง่

เพิ่ม, ค่าน ้าหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินก าหนด, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่า

กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาข้ึน 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจ าในการส ารองที่นัง่ ท่านละ 5,000 บาท (หลงัจากที่ไดท้ าการจองภายใน 3 วัน) และที่นัง่จะ

ถูกยืนยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

▪ งวดที่ 2 ช าระค่าทวัรส่์วนที่เหลือทั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 
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• ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว่้าจะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

▪ ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 8,000–15,000 บาท แลว้แต่สายการบินและช่วงเวลา

เดินทาง  

▪ หากตัว๋เครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

▪ นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึ้ นอยู่กับ

ทางเจา้หน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่าน้ัน 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

▪ เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single), ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

▪ กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในเวียดนามมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน ้า 

ซึ่งข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), 

เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกันท่านและครอบครวัตอ้ง

ใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
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▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและเวียดนาม 

▪ ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร์ จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธ

ในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามน้ันจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ 

รา้นยา รา้นไมไ้ผ่, รา้นมะพรา้ว, รา้นขนม เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พ่ิม ทางบริษัทฯ จะขอถือ

ว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน  

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 
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