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เดนิทางวนัที ่2 – 4 พฤษภาคม 2563 
 ราคาเพยีง 14,900 บาท 

 

DAY 1: เชียงใหม่ – ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หมู่บ้านกั๊ม
ทาน – น่ังเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอย – ดานัง – 
โรงแรม (-/L/D) 
DAY 2: บานาฮิลล์ – น่ังกระเช้าขึน้ยอดเขาบานาฮิลล์ – 
อิสระบนบานาฮิลล์ – ดานัง – ตลาดฮาน – สะพานมังกร 
– โรงแรม (B/L/D) 
DAY 3: สนามบินดานัง – เชียงใหม่ (B/-/-) 
 

น่ังกระเช้าขึน้เขาบานาฮิลล์ 
น่ังเรือกระด้ง ทีห่มู่บ้านกัม๊ทาน 
เทีย่วเต็ม ไม่มอีสิระ 
บินตรงจากเชียงใหม่ 
อาหารครบทุกมือ้ 
ซีฟู๊ด 2มือ้ บุฟเฟต์ซีฟู๊ด และ ซีฟู๊ดเซทโต๊ะจดัเต็ม 
พกัดรีะดบั 3 ดาว+  
      

**ชอ้ปป้ิงไดส้บายใจรวมน ้าหนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กก./ท่าน 

** 
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06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ 
08.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินดานงั (FD906) **มีบริการอาหารบนเคร่ือง** 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินดานงั ประเทศเวยีดนาม (เวลาทอ้งถ่ินเท่ากบัประเทศไทย) 
10.30 น. ไกดท์อ้งถ่ินตอ้นรับทุกท่าน ณ สนามบนิ 

- วัดหลินอึง๋ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักหินอ่อน ยื่นโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม 
- หมู่บ้านกั๊มทาน น่ังเรือกระด้ง (เดินทางประมาณ 50 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ต้ังอยู่ในส่วนมะพร้าว ริมแม่น ้า 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 - หมู่บ้านโบราณ ฮอยอัน ชมสะพานญี่ปุ่ น และบ้านโบราณ 

- เดินทางกลับเมืองดานัง (เดนิทางประมาณ 50 นาที) 
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ซีฟู๊ดนานาชาติ 
ที่พัก  Pandola Da Nang hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว + 
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เช้า    รับประทานอาหารเช้า  

- เดินทางสู่บานาฮิลล์  (เดินทางประมาณ 40 นาที) 
- น่ังกระเช้าขึน้สู่ยอดเขาบานาฮิลล์ (นัง่กระเชา้ประมาณ 30 – 40 นาที) 
- อิสระให้ท่านได้เทีย่วชมยอดเขาบานาฮิลล์ 

* เมืองฝร่ังเศส และยงัมีเคร่ืองเล่นใหท้่านไดร่้วมสนุก Fantasy Park (ยกเวน้ เคร่ืองเล่นบางชนิด 
เช่น ตูค้ีบตุก๊ตา, รถราง, หุ่นขี้ผึ้ง เป็นตน้) * สะพานมือ (Golden brigde) * สวนดอกไม้  
เที่ยง    รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (บุปเฟต์บนบานาฮิลล์) 
 -  เดินทางสู่เมืองดานัง (เดินทางประมาณ 40 นาที) 
 - ตลาดฮาน 
 - สะพานมังกร 
เย็น    รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารทะเลซีฟู๊ดจัดเต็ม 
ที่พัก  Pandola Da Nang hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว + 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิ** 
 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดีย่ว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

2 – 4 พฤษภาคม 2563 14,900  1,900 
**รายการน้ีไม่มีราคาเดก็ เด็กช าระเท่ากับผู้ใหญ่** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั (เชียงใหม่ – ดานงั – เชียงใหม่) (รวมน า้หนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 กก./ท่าน) 
2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. ไกดท์อ้งถ่ิน อ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง  

 
เช้า    รับประทานอาหารเชา้  
07.30 น. เดินทางสู่สนามบินดานงั 
08.00 น. ท  าการเช็คอินเดินทางกลบัประเทศไทย 
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ (FD907) **ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง** 
12.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทางโหลดใตท้อ้งเคร่ือง หากตอ้งการซ้ือเพิม่สามารถแจง้กบัเจา้หนา้ที่ได ้
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า ซกัรีดค่า
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 600 บาท / ท่าน / ทริป 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคา 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน ตามวนัที่เดินทาง 
3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
 3.1 หากท าการช าระเงินในการจองทวัร์แลว้จะไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้  
  3.2 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
  3.3 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่  25 ท่าน ขึ้นไป 
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
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5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้เม่ือท่าน
ตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุ
ไวแ้ลว้ทั้งหมด 


