
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1    กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมิู)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮลิล-์หมู่บ้านฝร่ังเศส- 

             สวนสนุก (พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮลิล)์ 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ

อาํนวยความสะดวก หลงัจาก Check In และโหลดสมัภาระแลว้ ใหท้่านอิสระใชบ้ริการเลาจข์อง

บางกอกแอรเ์วย ์

 

 

 

10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 

PG947 (10.55-12.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง บริการอาหารแบบ 

Snack Box (หรอืจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง) 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัว

เมืองดานัง(Danang) เมืองท่าสาํคัญของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมืองดานังมี

ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวติัศาสตร ์หาดทรายขาวท่ีขึน้ช่ือ วิวท่ีสวยงามของ

ภเูขาหินออ่น รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ท่ีทาํใหน้กัทอ่งเท่ียวทั่วโลกเดินทางมาเยือน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

นาํท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ท่ียาวท่ีสดุแบบไม่

หยุดแวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกบางๆ และ

อากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยตํ่า ลงมาสัมผัสกับกระเชา้ท่ีเรานั่งอยู่ จากนั้นใหท้่านไดส้ัมผัส

หมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ท่ีการก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสใน

ศตวรรษท่ี 19 บานาฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมัยท่ียงัเป็นอาณา

นิคมของฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะถกูทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวติชีวาอีกครัง้  

 

นาํท่านพบกบัวิลลา่สวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ 

สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ท่ีเรียกไดว้่าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวน

สนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่าเครือ่งเล่นในสวนสนกุ ยกเวน้ยกเวน้โซน

ของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ใน

ประสาทบนภเูขา ท่านจะไดส้นกุกบัเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่



ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เครื่องเล่น 3D 4D 5D เป็นตน้ หรือ

ท่านเดินเลน่ถ่ายรูปได ้

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 

พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 

https://www.mercure-danang-banahills-french-village.com/ 

 

 

กรณีลูกค้าเดนิทาง 3 ทา่น โรงแรมบนบานาฮลิลไ์ม่มีหอ้งพักสาํหรับ 3 ทา่น และไม่มีการเสริมเตยีง  

***หมายเหตุ สาํหรับหอ้งพักบนบานาฮลิลห์อ้งพักครอบครัว 3 ทา่น *** 

-หอ้ง Family Superior (เตยีง 2ชั้น 1เตยีง, เตยีงใหญ่ 1เตยีง) เพิม่ 300 บาทต่อทา่น 

-เลือกเฉพาะพักเดีย่วบนบานาฮลิล ์1คืน เพิม่ 2,000 บาทต่อทา่น 

 

 

 

 



 2    บานาฮลิล-์สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์กบ็ไวน-์ฮอยอัน-เมืองเก่า 

     (พักโรงแรม Memories Hoi An Resort ระดับ4ดาว โรงแรมส่วนตัว 

                                เกาะกลางแม่นํ้า) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้ับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตท่ีสุดในตอนนี ้

ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูท่ีมองเห็นจดุตา่งๆ บนภเูขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอก

บางๆก็ เป็นภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์

ฝรั่งเศส ท่ีมีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดช่ืนสดุบนเขาสงู รวมไปถึงมี โรงไวน ์

Debay Wine Cellar ท่ีมีอโุมงคใ์ตดิ้นไวบ้ม่ไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม 

นาํท่านลงกระเชา้เดินทางตอ่สูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นตาํหรับ แหนมเนือง,เฝอ,

ขนมเบือ้งญวน,ขนมจนีหมูป้ิง) 



นาํท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ซึง่มนตเ์สน่หอ์ยู่ท่ีบา้นโบราณซึง่อายเุก่าแก่กวา่ 200ปี มีหลงัคาทรง

กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ ํา้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั 

ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ีวัดกวางตุ้ง ท่ีชาวจีน

(กวางตุง้) ฟุกเกวี๋ยนท่ีนบัถือกวนอ ูใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มี

เรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานท่ีแห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ชมุชน

ชาวจีน 

ชมสะพานญ่ีปุ่ น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเช่ือว่าถูกสรา้งเพ่ือ

เช่ือมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกว่า 200ปี ซึง่สรา้ง

ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เม่ือศตวรรษท่ี17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพ

แห่งความประทบัใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนั

วิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ ์เมืองฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกียบไมแ้กะสลัก 

ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํชาติเวียดนาม) นาํท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรมส่วนตัวเกาะกลางแม่นํา้

 ฮอยอนั 

พักที ่Memories Hoi An Resort โรงแรมบนเกาะกลางแม่นํา้ส่วนตัว ระดับ 4ดาว 

https://hoianmemoriesresort.com/en/ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 



 พาทกุท่านชมโชว์สดุอลงัการ ทีไ่ดร้บัรางวลัสวยระดบัโลก(ในรีสอร์ททีพ่กั) โรงละครกลางแจง้ Hoi 

An Impression Theme Park ที่มีชื่อว่า ความทรงจําแห่งเมืองฮอยอัน เป็นโชว์ที่แสดงถึง

วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ เรือ่งราวของเมืองฮอยอนั โดยมีการจดัแสงสเีสยีงแบบอลงัการ และ

ใชน้กัแสดงชายและหญิงมากกวา่ 500 ชวีติ ใหท้า่นชืน่ชมโชวต์ามอธัยาศยั 

https://hoianimpression.vn/ 

 

 3   ฮอยอัน-ฮอยอันอมิเพรสช่ัน-น่ังเรือกระด้ง-วัดหลินอึง๋-สะพานมังกร- 

      หาดหมีเค (พักโรงแรม Muong Thanh Luxury Hotel ระดับ5ดาว  

        โรงแรมตดิริมทะเล) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือ

กระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่นํา้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ี

พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม

วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมานาํท่ี

พายเรอืมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรสีดุสนกุสนาน 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Buffet Dasushi (บุฟเฟ่ สไตลญ่ี์ปุ่น เสิรม์พร้อม 

ซาชิมิ หลากหลายอย่าง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาํท่านสกัการะองคเ์จ้าแม่กวนอิม วัดหลินอ๋ึง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยู่แหลมเซินจรา่ 

สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหาร

ใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต์่างๆ ตามความเช่ือ นอกจากนีย้งัมีรูปป้ัน

เจา้แม่กวนอิม ซึ่งมีความสงูถึง 67 เมตรสงูท่ีสดุในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร 

ยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอก

ชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนีน้อกจาก



เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดท่ีสามารถมองวิว เมืองดานังไดส้วยงามมาก นาํท่านชมสะพานมังกร

(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่งใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานงัไดร้บัอิสรภาพ

และเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม

คารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็นสตัวใ์นตาํนานท่ีพ่นนํา้จากปากคลา้ย

กบัเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนสุาวรียต์อ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนีมี้

ความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดบัตน เพ่ือท่ีเม่ือเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะ

กลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) 

เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักท่ีจะมาซือ้กุญแจคล้องใส่สะพาน ริมแม่นํ้าหาน ซึ่งมีความกว้าง

ใกลเ้คียงกบัแม่นํา้เจา้พระยา ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนีท้างดา้นหลงั

สามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

นาํทุกท่านเดินทางสู่ชายหาดหมีเค(My Khe Beach) เป็นชายหาดสีขาวท่ีทอดยาวเป็นระยะทาง

หลายกิโลเมตร ซึ่งชายหาดแห่งนีอ้ดีตสมยัสงคราม ทหารเอริกนัท่ีเคยมาใชชี้วิตอยู่ท่ีเวียดนามสว่น

ใหญ่ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ปัจจบุนัชายหาดแห่งงนีเ้ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราและสปา ให้

ทกุท่านอิสระในการเดินเลน่ท่ีบรเิวณชายหาด ติดกบัโรงแรม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนู กุ้งมังกร 

พักที ่Muong Thanh Luxury Hotel Danang โรงแรมตดิริมทะเล ระดับ 5ดาว 

http://luxurydanang.muongthanh.com/en/home.html 

 

 

 

 



 

หรือ พักที ่Grand Tourane Hotel, Danang โรงแรมตดิริมทะเล ระดับ 5ดาว 

https://grandtouranehotel.com/ 

 4   ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมิู) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นาํท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและ

ชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้

ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจาํชาติ

เวยีดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลกึมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบา้น นาํทานเดินทางสูท่่าอากาศยานเมืองดานงั 

เพ่ือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 



เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหมี่) ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้บัอทิธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ

เรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG948 (13.35-15.30) 

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง บรกิารอาหารแบบ Snack Box (หรอืจนกวา่จะมี

การเปลีย่นแปลง) 

15.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพ สนามบนิสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 

เสาร-์องัคาร 28-31 มกราคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 03-06 กมุภาพนัธ ์66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 10-13 กมุภาพนัธ ์66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 17-20 กมุภาพนัธ ์66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 24-27 กมุภาพนัธ ์66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 มีนาคม 66 22,999.- 22,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 มีนาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 17-20 มีนาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

เสาร-์องัคาร 25-28 มีนาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

จนัทร-์พฤหสับดี 10-13 เมษายน 66 21,999.- 21,999.- 9,000.- 

องัคาร-ศกุร ์ 11-14 เมษายน 66 23,999.- 23,999.- 9,000.- 

พธุ-เสาร ์ 12-15 เมษายน 66 25,999.- 25,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 14-17 เมษายน 66 25,999.- 25,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 05-08 พฤษภาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 12-15 พฤษภาคม 66 20,999.- 20,999.- 9,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 19-22 พฤษภาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 26-29 พฤษภาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 02-05 มิถนุายน 66 22,999.- 22,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 09-12 มิถนุายน 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 16-19 มิถนุายน 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 23-26 มิถนุายน 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 30 มิถนุายน -03 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 07-10 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 14-17 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 



ศุกร-์จันทร ์ 21-24 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 9,000.- 

ศุกร-์จันทร ์ 28-31 กรกฎาคม 66 22,999.- 22,999.- 9,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

สาํคัญมาก !! กรุณาอ่านเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอียด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวทา่นเอง หากทา่น

ไดช้าํระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไม่สามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 

หรอืเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคาํนงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ

เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด

สาํรองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 

**สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  

2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ 

3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรอืเทียบเท่า 

4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  

5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งท่ีระบตุามรายการ   

6. คา่ประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจาํตวัหรอืโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์นิิจฉยัวา่เป็นกอ่นเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 

เป็นไปตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแห่ง.   

กรมธรรม)์ 

8. นํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ทา่น  

9. คา่นํา้หนกักระเป๋า (นํา้หนัก 20 กิโลกรัม)  



อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  

2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามสาํหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซา่เขา้ประเทศ

เวยีดนาม 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามสาํหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ 

(เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนกั

ระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

4. คา่ภาษีนํา้มนัท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

5. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี  

6. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรดี, มนิิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

7. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ กาํหนดหรอืสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

8. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วาม

พึ่งพอใจในการบรกิาร) 

การจองและการชาํระ 

1. ชาํระเงินมัดจาํท่านละ 7,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้  

2. ส่วนท่ีเหลือชาํระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ชาํระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้

จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ชาํระมดัจาํตามท่ีกาํหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนท่ีรออยู ่

2) หากชาํระไม่ครบตามจาํนวน บรษัิทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเง่ือนไข 

3) เม่ือท่านชาํระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างตํ่า 2 หนา้ เพ่ือทาํการสาํรองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทาง

บรษัิทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจาํตวั 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั



ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์

ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนทาํการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลกูคา้และ

บรษัิท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการกาํหนดผู้เดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้าํหนดให้มีผู้

เ ดิ น ท า ง  

ขั้นตํ่า 20 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีกาํหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ เล่ือนการ

เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ

ลว่งหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อน

จองไฟลท์บินภายในประเทศหรอืตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั

เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน

ตัวออก ทาํใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจทาํใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข

การยกเลิกการจอง 

3. การชาํระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจาํนวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านชาํระ

เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง

เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษัิทฯ คิดค่าใชจ้่ายท่ีทางบรษัิทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ

ขาย อย่างนอ้ยท่ีสดุเท่าจาํนวนเงินมดัจาํ ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษัิทฯ 

 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เช่น 

สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรอื หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจาํโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจาํโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่ทวัรท่ี์ชาํระแลว้ทัง้หมด 



5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้

เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 

วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง

และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นสาํคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก

ค่าใช้จ่ายการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสาํหรับการดาํเนินการจองครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ท่ี

เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุสาํคัญเพิม่เติม  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการ

ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั

ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์

ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 

ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้

ทัง้นีท้างบรษัิทจะคาํนงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นสาํคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํา้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยสิ์นของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯ

จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน

กรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีนํา้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรอื

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรอื เน่ืองจากเหตผุลหรอืความผิดของตวัท่านเอง  

7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านชาํรุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ



ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การชาํระค่าใชจ้่าย

ในการเดินทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึง่

เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุ

อย่างทางบรษัิทฯ ไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ํ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้

นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุป

รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บรกิารบางรายการหรอืยกเลิกไม่สามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจงึคาํนงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น

สาํคญั 

12. หา้มนาํเขา้กญัชา กญัชง หรอืผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ

มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเทา่นัน้ 

ต๋ัวเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเล่ือนวนั

เดินทางกลบัทา่น จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งของสายการบินและบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงนิมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์ม่วา่

จะดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่าย

การบินและ ชว่งเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้าํการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้

เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่

ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้าํหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีนํา้มนัเพิ่มเติมโดยมี

เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้กาํหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนดซึ่งทางบรษัิทไม่สามารถ

เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรอืกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทวัร ์

นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้กาํหนดของสายการบนิเป็นผูก้าํหนด  



8. ท่านท่ีใชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้าํเนินการดว้ยตวัท่านเอง 

9. นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรอืถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้าํหนดหากท่านมีนํา้หนกัเกินกวา่

กาํหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 

10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัสาํหรบัผูส้บู

บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. สาํหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง

แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทาํให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท

จะไม่ติดกนัหรอือยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านตอ่หอ้ง หรอื หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเด่ียว โดยอาจจะมี

คา่ใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิด

ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งนาํ

สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

สาํหรับผู้เดินทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศเวยีดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 

 

** เมื่อทา่นชาํระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 

** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


