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รหัสโปรแกรม : 23091 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่ตรวจสอบ( 
 

WORLD HERRITAGE VIETNAM 
ดานงั - ฮอยอนั - บานาฮลิล ์>> 4วนั 3 คืน 

***พกับน บานาฮลิล ์2 คนื*** 
เทีย่วชมเมอืงฮอยอัน เมอืงเก่าสดุคลาสสคิ ขึน้ชือ่มกดกโลก 

สนกุสนานเตม็อิม่ทัง้วนักบัสวนสนกุ FANTASY PARK 

อลงัการ “สะพานมอื” จดุชมวิวบนยอดเขาบานาฮิลล ์สนกุสนาน นัง่เรือกระด้ง ทีฮ่อยอนั 
 เมนพูเิศษ บฟุเฟต่น์านาชาตสิดุหร ูทีย่อดเขา Bana Hill อาหารทะเลขึน้ชือ่ของเมอืงดานงั 
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รายละเอยีดโปรแกรม 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ดานัง          (D) 
13.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1   เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย

อำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

 
15.55 น. ออกเดินทางสู่ ดานังเที่ยวบินท่ีFD638  พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง 
17.40 น. ถึง สนามบินเมืองดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่าน  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญ ตั้งอยู่ระหว่าง
ชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเขา้สู่ที่พัก GOLDEN ROSE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า (เมืองดานัง) 

วันที่สอง  ดานัง - เมืองโบราณฮอยอัน – นั่งเรือกระด้ง - บานาฮิลล์                    (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอนั ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชม. นำท่านแวะ หมู่บ้านกัม๊ทาน เผื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับการ 

นั่งเรือกระดง้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ชมวิถี  ชีวิตและวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนเมืองของชาวบ้าน มีการร้องเพลงพื้นเมืองให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินในขณะที่ล่องเรือด้วย    
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นำชม เมืองโบราณฮอยอันเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก และยังคงไว้ซึ่งวีถีชีวิต ของชาวเวียดนามโบราณ 
บ้านเรือน และสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย เสมือนเป็นเมืองที่กาลเวลาได้หยุดนิ่ง ท่านจะได้สัมผัสกับชีวิตแบบชาวบ้าน พร้อมชม
บ้านเมืองสไตล์จีนโบราณ สมาคมชาวจีนโบราณ ทั้งกวางตุ้งและแต้จิ๋ว และบ้านช่างไม้ บ้านตระกูลฟุง (บ้านโบราณที่สร้างขึ้นโดย
ไม่ได้ใช้ตะปูในการสร้าง รวมถึงชาวบ้านร้านค้ามากมาย เสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่คอยต้องรับนักเที่ยวให้มาสัมผัสชีวิตและ
ความร่มร่ืนสมเป็นเมืองชนบทแห่งหนึ่ง  นำท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุน่ ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้อง
สีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญ่ีปุ่น กับชาวจีน  
 
ชม จั่วฟกุเกีย๋น บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นท่ีพบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่

เดียวกัน นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที ่101  ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็น
สถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ช้ัน ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นท่ี
เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรง
กระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สึก
ว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบา้นเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นำท่านเดินทางสู่ บานาฮลิล์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวยีดนามกลางได้ค้นพบในสมัย

ที่ฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็น
สถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ 
นำท่านนั่งกระเช้าสู่ บานาฮลิล ์ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้า
รางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา
ในวันที่อากาศสดใส ซึ่งการท่องเที่ยวของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาว
เย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น   
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ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักบนบานาฮิลล์) 
(หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน มีแต่ห้องสำหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น) 

วันที่สาม  สวนสนกุ FANTASY PARK - สวนดอกไม ้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR         (B/L/D) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนกุ FANTASY PARK สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เปน็เหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่
สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆ โซนให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D  บ้านผี
สิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (รวมคา่รถรางและค่าเครือ่งเลน่บนสวนสนกุ 
ยกเวน้ พพิธิภณัฑห์ุน่ขีผ้ึง้ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ มคี่าเขา้ 5 USD/ทา่น) 

   
    
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านแวะชม สวนดอกไม ้ หรือ LE JARDIN D’AMOUR เป็นสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีท้ังดอกไม้ ต้นไม้ และมีโรงไวน์ Debay 
Wine Cellar ให้ท่านไดอ้ิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังมีวัดทางพุทธศาสนาที่มีพระพุทธรูปสีขาวสูง 27 เมตร ที่
สามารถมองเห็นได้แต่ไกล  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (International buffet Bana Hill)  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักบนบานาฮิลล์) 
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(หมายเหตุ : โรงแรมบนบานาฮิลล์ ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน มีแต่ห้องสำหรับ 2 ท่าน หรือพักเดี่ยวเท่านั้น) 
 

วันที่สี่  บานาฮิลล์ -วัดหลินอึง - สะพานมังกร - กรุงเทพฯ      (B/L/-) 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ วัดหลนิอึง๋ เป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเช่ือ ความศรัทธา

ของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้  เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุด
ในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอ
พรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 
องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง วัดแห่งนี้
ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นอีกนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามชองเมืองดานัง    

 

นำท่านชม สะพานมังกร(Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของ
เวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เช่ือมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกร
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิด
ใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่ง
พันปีมาแล้ว 

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/257/
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สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินดานังเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ 
18.10 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD639  
19.55 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจในการในบริการ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

หมายเหตุ สำหรับท่านใด ประสงค์จะพัก 3 ท่าน / 1 ห้อง ในส่วนโรงแรม Bana Hill ไม่มี ห้องพักที่เป็น Tripple Room เพราะ ฉะนั้น ท่านต้องพัก
เดี่ยว 1 คืน ที่โรงแรม Bana Hill โดยที่ท่านต้องชำระเงิน เพิ่ม 3,500 บาท และท่านสามารถพัก 3 ท่าน/1 ห้องได้ ในคืนอื่นๆ โดยไม่คิดเงินเพิ่ม 
 
ในกรณทีีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่ทา่นไดท้ำการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บั

ทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการชำระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผิดชอบทกุกรณี 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการเดนิทางไป ประเทศเวยีดนาม 

1.) นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนยี่ห้อไหนก็ได้ ครบอย่างน้อย 2 เข็ม ฉีดไขว้ยี่ห้อก็ได้ ( Passport Vaccines) ซึ่งระยะห่างของเข็ม 2 และเวลา
เดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 14 วัน และไม่เกิน 12 เดือน หรือ เอกสาร E vaccine แทนได้ 

2.) ผู้ที่เคยติดโควิดและหายดีแล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า ได้รับการรักษาและหายดีแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
- เด็กต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเดินทางเข้าได้ แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว 

3.)  ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม. หรือ ผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชม. ซึ่งต้องมีใบรับรองการตรวจเป็นภาษาอังกฤษทั้ง 2 แบบ 
4.) ต้องมีประกันโควิด ที่สามารถรักษาที่ประเทศเวียดนามได้ในวงเงิน 10,000 Usd (Update 22 Feb 22) ติดต่อสอบถาม 
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อตัราค่าบรกิาร 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็เสรมิเตยีง  ราคาเดก็ 

ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดยีวเพิ่ม 

05-08 พ.ค. 65 
06-09 พ.ค. 65 

14,900 13,900 12,900 3,900 

12-15 พ.ค. 65 15,200 14,200 13,200 3,900 
13-16 พ.ค. 65 15,900 14,900 13,900 3,900 
19-22 พ.ค. 65 
20-23 พ.ค. 65 
26-29 พ.ค. 65 
27-30 พ.ค. 65 

14,900 13,900 12,900 3,900 

 
อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด (Economy Class)  ดอนเมือง–ดานัง–ดอนเมือง โดยสายการบิน  แอร์เอเซีย (FD) 
✓ ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมท้ังสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
✓ ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ 
✓ ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ 
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

(คุม้ครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในก ารคุ้มครอง) 
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)  

✓ ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม 
อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,200 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่ สั่งเพิ่ม, ค่าน้ำหนัก

กระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ
หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น 
 ค่า ตรวจ RT-PCR หรือ ATK จากเมืองไทย ก่อนบินไปประเทศเวียดนาม 
 ค่า ตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเวียดนาม ก่อนบินกลับมาเมืองไทย ประมาณ 900 บาท 
 ค่า ประกัน โควิด ที่ประเทศเวียดนาม (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม) 
 ค่า Test & Go เมื่อถึงประเทศไทย 
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เงือ่นไขการจองทวัร ์
▪ งวดที่ 1 กรุณาวางเงินมัดจำในการสำรองที่นั่ง ท่านละ 8,000 บาท (หลังจากที่ได้ทำการจองภายใน 24 ชั่วโมง) และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่า

มัดจำแล้วเท่านั้น 
▪ งวดที่ 2 ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนการเดินทาง  

กรณยีกเลกิ 
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัด

จำห้องพัก เป็นต้น) 
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม 

และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงิ นได้
ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ 
▪ ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ การเรียก

เก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
▪ หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund 

จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
▪ นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ท่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกาย

แข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มี
ปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
▪ เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 
1 เตียงพับเสริม 

▪ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

▪ โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

การเดนิทางเปน็ครอบครวั 
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ( Wheelchair), เด็ก, และ

ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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▪ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้
เดินทางเป็นสำคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม 
▪ สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้ง

ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 
▪ การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านไม้ไผ่, ร้าน

มะพร้าว, ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว
แล้ว 

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน  
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 
** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

