
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 กรุงเทพฯ – ดานงั    CLIVIA HOTEL  

2 
ดานงั – บานาฮิลล ์– สะพานมือทอง – สวนดอกไม ้- FANTASY 

PARK –ดานงั   
   CLIVIA HOTEL 

3 
ดานงั – ภูเขาหินอ่อน – ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่น – สมาคมฟุ๊ กเก้ียน –

บา้นตนักี  
   VAN LOI HOTEL 

4 
ฮอยอนั - ดานงั – วดัล๋ินห์อ้ึง – ตลาดฮาน – สนามบินดานงั - 

กรุงเทพฯ 
   - 

WONDERFUL VIETNAM 

ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 
4 วัน 3 คืน 

 

เดนิทาง พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 

เดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไปไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

14,900.- 



 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ดานัง  

15.30 น.    คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู  5-6 เคาน์เตอร์  L สายการบินเวียดนามแอร์ไลน ์
โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยก่อนเดินทาง 

18.00 น.  ออกเดินทางสู่ดานงั ประเทศ เวียดนาม โดย สายการเวยีดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN627 
19.40 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานดานัง หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พกั  CLIVIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
วนัที่สอง         ดานัง – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือทอง – สวนดอกไม้ - FANTASY PARK -ดานัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  ชั่วโมง) ความสูง 1,467 เมตร 

เปรียบเสมือนปอดของภาคกลาง  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี อยู่ท่ี 20-25 องศา  ท่ีน่ีถูกคน้พบในสมยัท่ี
ฝร่ังเศสปกครองเวียดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มข้ึนไปบนภูเขา สร้างท่ีพกัโรงแรม ส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ปัจจุบันมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกและประหยดัเวลาในการ
เดินทาง รวมทั้งชมวิว เมืองดานงั นอกจากน้ี ยงัมีสวนสนุกพร้อมเคร่ืองเล่นอีกมากมายบนยอดเขาแห่ง
น้ี  จากนั้นน าท่านชม สะพานโกลเด้น (GOLDEN BRIDGE)  มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,400 
เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โคง้ไปตามแนวเขา ส่ิงท่ีสะดุดตานกัท่องเท่ียว
มากท่ีสุดคงจะเป็น อุง้มือหินขนาดยกัษ ์ท่ีแบกรับสะพานสีเหลืองทองน้ีเอาไว ้สร้างความแตกต่างจาก
สะพานอ่ืนทัว่ไปไดดี้เยี่ยม ชมสวนดอกไมแ้ห่งความรัก LE JARDIN D' AMOUR สวนสไตลย์ุโรป
กบับรรยากาศแสนโรแมนติก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนเขาบานาฮิลล์ 
  ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจ กับความอลงัการแห่งการผจญภัยท่ี FANTASY  PARK พบกับเคร่ืองเล่น

หลากหลายรูปแบบ (เคร่ืองเล่นบางชนิดอาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม) น าท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง  เมืองท่า
ส าคญัของเวียดนามกลางตอนใต ้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)               

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 
  ที่พกั  CLIVIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
วนัที่สาม         ดานัง – ภูเขาหินอ่อน – ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่น – สมาคมฟุ๊กเกีย้น –บ้านตนัก ี- ดานัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านชม ภูเขาหินอ่อน หรือ MARBLE MOUNTAIN เป็นภูเขาของเมืองดานงัท่ีมีลกัษณะแปลกตา 

ซ่ึงเกิดจากปลายยอดของภูเขาไดข้ยบัเขยื้อนจากแผ่นดินไหวของเปลือกโลกจึงกลายเป็นยอดเขาสูง
เหนือพ้ืนดินแบบในปัจจุบนัชาวบา้นเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิอยู่คู่เมืองดานังนับพนัปี โดยภูเขา
แห่งน้ีมีทั้งหมด 5 ลูก ภูเขาแต่ละลูกตั้งช่ือตามธาตุทั้ง 5 ไดแ้ก่ เหลก็, ดิน, น ้า, ไม,้ ไฟ เป็นตน้ ภูเขาแต่
ละลูกนั้นจะมีแท่นสักการะพระพุทธเจา้และพระโพธิสัตวอ์ยู่ดว้ย นอกจากน้ีภายในถ ้ายงัมีรูปป้ันท่ี
แกะสลกัจากหินอ่อน แถมยงัสามารถข้ึนมาชมวิวบนยอดเขาไดอี้กดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองขนาดเลก็ริมฝ่ังทะเล
จีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นปีพ.ศ. 2542 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดก
โลก ดว้ยเหตุผลวา่เป็นตวัอยา่งของเมืองท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ผา่นชม สะพานญ่ีปุ่น ทอดขา้ม
คลองเพ่ือกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญ่ีปุ่นท่ีอีกฝ่ังหน่ึงของคลองจากชุมชนจีน สะพานดงักล่าวสร้าง
โดยชาวญ่ีปุ่น มีลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยมีหลงัคาเหนือสะพาน นอกจากน้ี 
ยงัมีวดัญ่ีปุ่นตั้งอยู่ดา้นขวามือของตวัสะพานอีกดว้ย ผ่านชมสมาคมฟุกเกีย๋น ตั้งอยูบ่นถนนสายตรันฝู
เป็นศูนยก์ลางของการเท่ียวชมเมืองโบราณฮอยอนั  ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของชาวจีนท่ีอพยพเขา้มา ถือเป็น
สมาคมชาวจีนท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองฮอยอนั ใชส้ าหรับเป็นท่ีพบปะของคนหลายรุ่นท่ีอพยพ
มาจากฟุกเก๋ียนท่ีมีแซ่เดียวกนั  และยงัใช้เป็นท่ีระลึกถึงถ่ินก าเนิดและบูชาบรรพบุรุษของตน และ
ภายในยงัเป็นท่ีตั้งของวดัท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้กบัลทัธิของพระนาง เทียนเห่า มีจุดเด่นอยู่ท่ีงานไม้
แกะสลกั ลวดลายสวยงามน่าชมและสองฟากฝ่ังของถนนตรันฝยูงัเตม็ไปดว้ยร้านขายสินคา้ท า มือให้
นักท่องเท่ียวได้เลือกซ้ือกลบัไปเป็นของท่ีระลึก ทั้ งงานแกะสลกัไม ้โคมไฟจากผา้ไหมหลากสี 
ภาพวาดท่ีสะท้อนวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายของชาวฮอยอัน ตลอดจนร้านอาหารหลากสัญชาติ หลาย
บรรยากาศ ผ่านชม บ้านตันกี บา้นเก่าอายุเกือบ 200  ปี ท่ีเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี  สะทอ้นให้เห็นถึง
ความลงตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมของจีนและญ่ีปุ่น   
 

 



 

 

 

 

 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ  ภัตตาคาร 

ที่พกั  VAN LOI HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่ส่ี  วดัหลนิอึง้  - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง - กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 
  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองดานัง  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านชม วัดลินห์อึ๋ง 

วดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรัทธา ของธาตุทั้งห้า
และจิตใจของผูค้นอยู่ในท่ีน้ี  ภายในวิหารใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชา เจา้แม่กวนอิมและเทพองค์
ต่างๆตามความเช่ือของชาวบา้นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูนขาวเจา้แม่กวนอิมยืนหันหลงัให้ภูเขาและหัน
หนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง  น าท่านสู่ ตลาดฮาน ตลาด
สดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้ าดา้นหน้าตลาดมีปติมากรรมริม
แม่น ้าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงามมีทั้งของสดและของท่ีระลึกใหท่้านเลือกซ้ือ เลือกชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจ  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

15.20 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน VIETNAM AIRLINES เที่ยวบินที่ VN626 
17.00 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

*********************************** 

ข้อควรควรทราบ : 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก
ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 



 

 

อตัราค่าบริการ  
-ออกเดนิทางตั้งแต่ 6 ท่านขึน้ไป ไม่มหัีวหน้าทัวร์ มไีกด์ท้องถิ่นช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 
พกักบั 2 

ผู้ใหญ่ มเีตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

31 ต.ค.-01 พ.ย.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

07-10 พ.ย.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

14-17 พ.ย.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

21-24 พ.ย.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

28 พ.ย.-01 ธ.ค.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

05-08 ธ.ค.62 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

07-10 ธ.ค.62 16,900 16,900 15,900 13,900 4,500 

12-15 ธ.ค.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

19-22 ธ.ค.62 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

09-12 ม.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

16-19 ม.ค.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

07-10 ก.พ.63 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

13-16 ก.พ.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

20-23 ก.พ.63 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

27 ก.พ.-01 มี.ค.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 



 

 

05-08 มี.ค.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

12-15 มี.ค.62 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

19-22 มี.ค.62 15,900 15,900 14,900 13,900 4,500 

25-28 มี.ค.62 14,900 14,900 13,900 12,900 4,500 

โปรแกรมทวัร์อาจจะมีการเปลีย่นแปลง เช่น สลบัทีท่่องเที่ยวตามความเหมาะสม 
 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG ประกนัภยั (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวนัละ 200 บาท X 4 วนั = 800 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 

 เดนิทางตั้งแต่ 6 คนไม่มหัีวหน้าทัวร์ (มไีกด์ท้องถิ่นพูดไทยให้บริการ) 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 6 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ



 

 

ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจาก

การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทาง
ผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขา
ไฟระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 
 ช าระเงินมดั 5,000 บาท จ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น

โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 75% 
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วนัเดินทาง  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 
 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า REFUND ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 

REFUND ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 



 

 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้าย
ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ 
วนัท่ีออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (TWIN / DOUBLE ROOM) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบ
ของแต่ละโรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอ่ืนๆ อาจท าให้ไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการ 

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ 

และเพ่ิมเตียงเสริมให ้(EXTRA BED) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว 

และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะ

เปิดใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั

จากราคาตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสม
ของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 

 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น ECONOMY CLASS) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกั
เพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง 
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทัวร์ ท่ีตอ้งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่า



 

 

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 
  

 

 

 


