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บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ข ึ�นเครื�องที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

VZ960 BKK(สุวรรณภมูิ) – DAD(ดาน ัง) 10.50 – 12.30 
VZ961 DAD(ดานงั) – BKK(สุวรรณภมูิ) 13.15 – 14.55  

**รวมน ํ�าหนักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต ้ท้องเคร ื�อง ?@ ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได ้นํ�าหนักไม่เกิน D ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน** 

 

� ฟร ีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ  
� พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 1 ค ืน 4 ดาว / ดานัง J คืน 4 ดาว 

 

✔รหสัทวัร ์ ll   GSDAD29    >>สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร<์< 
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DAY1  กรุงเทพฯ(ส ุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – นั �งสามล้อชมพระราชวัง – 
ตลาดดงบา – ลงเร ือมงักรชมดนตรีเว้                                                   (–/–/D) 

08.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น � เคาน์เตอร ์สายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจ้าหน้าที�ของ
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กร ุณาเผ ื�อ เวลาในการเดินทางมาย ังสนามบิน  เนื�อ งจากต้องใช้เวลาในการ
เช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทําการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ J ช ั �วโมง*  

10.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เที�ยวบินที� 
VZ960 ใช้เวลาเดินทางประมาณ . ชั �วโมง �/ นาที     

**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                               
**รวมน ํ�าหน ักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต้ท ้องเครื�อง ?@ ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได้น ํ�าหน ักไม่เกิน D ก.ก.  ** 

เที�ยง บริการขนมปังฝร ั �งเศสสไตล ์เว ียดนาม 
นําท่านไป น ั �งรถสามล้อซิโคล่(CYCLO) ชมบรรยากาศโดยรอบ พระราชวงัเว้ เป็นพระราชวังที�สร้างขึ�นในสมัย
พระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที�รบัรองเชื�อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ สถานที�จดังานฉลองสําคญัๆ ตกแต่ง
อย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนังตกแต่งด้วยนํ�าม ันครั �งสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง 
อุทยาน วดั ศาลเจ้าของจกัรพรรดิราชวงศ์เหวียน (ราคาทวัร ์ไม่รวมค ่าเข้าพระราชว ังเว ้และทิปสําหร ับคน ข ับ
รถสามล ้อ) 
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นําท่านช้อปปิ�ง ตลาดดงบา ที�มชีื�อเสยีงของเมอืงเว้ให้ท่านได้เลือกซื�อของฝากของที�ระลึกสนิค้าเครื�องใช้ต่างๆรวม
ไปถึงสนิค้าพื�นเมอืงของชาวเวียดนาม 
หลังอาหารคํ�านําท่าน ล่องเร ือมงักรชมแม่น ํ�าหอม แหล่งกําเนิดของแม่นํ�าหอมมาจากบริเวณต้นนํ�าที�อุดมไปด้วย
ดอกไม้ป่าที�ส่งกลิ�นหอม เป็นแม่นํ�าสายสั �นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพื�นบ้าน และนักร้องชาวเวียดนามที�
จะมาขบักล่อมบทเพลงให้ท่านได้สนุกสนาน (ใช้เวลาล ่องเรือโดยประมาณ TU-W@ นาที) 

ค ํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
น ําท ุกท่านเข้าส ู่ที�พกั ASIA HOTEL , HUE ระดบั 4 ดาวหร ือเท ียบเท่า   
 

DAY2 วดัเทียนมู่ – ร ้าน OTOP – ขึ�นกระเช้าบาน่าฮิลล ์ – สะพานมือส ีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 
– สวนดอกไม้ฝรั �งเศส                                                                                                           (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่ วดัเทียนมู่ ภายในมเีจดีย์ทรงแปดเหลี�ยม @ ชั�น แต่ละชั �นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มรูีปปั�น
เทพเจ้า B องค์คอยปกป้องเจดีย์แห่งนี� ภายในเจดีย์มพีระสังกัจจายน์ปิดทองพระพกัตร์อิ�มเอิบกับพระพุทธอีกสาม
องค์อยู่ในตู้กระจก  

 

 
 



03/02/2023 

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
นําท่านสู่เมอืงตากอากาศขึ�นชื�อแห่งดานัง บาน่าฮิลล ์ ต ั �งห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ �/ กิโลเมตร ใช้เวลา
ในการเดินทาง �/-D/ นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที�ยวตากอากาศมาตั �งแต่สมยัสงครามโลกครั �งที� . โดยได้เกิด
แนวคิดการสร้างบ้านพกัและโรงแรมจากชาวฝรั �งเศส ในสมยัอาณานิคมตั �งแต่ปี .F.F หลงัจากจบสงครามฝรั �งเศสได้
พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื�อกลับประเทศ ทําให้บานาฮิลล์ถูกทิ�งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรฐับาล
เวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเที�ยวตากอากาศแห่งนี�อีกครั �งในปี H//F พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้า
ลอยฟ้า ที�มคีวามสูงถึง D,K/. จากระดับนํ�าทะเล เพื�อใช้เป็นเส้นทางสําหรับขึ�นไปยังยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล์ 
นําท่านขึ�น กระเช้าลอยฟ้า ที�มคีวามสูงถึง 5,801 จากระดับนํ�าทะเล เพื�อเดินทางขึ�นไปยงัยอดเขาบานาฮิลล์ 
นําท่านชม สะพานสีทอง หร ือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที�ยวใหม่ล่าสุดซึ�งอยู่บนเขาบาน่าฮิลส์ เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมมีอื H ข้างอุ้มไว้ ต ั �งอยู่ในตําแหน่งที�โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที�ยวนึงที�ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ในวิวพาโนรามา LB/ องศา ได้อย่างเต็มอิ�ม  

จากนั�นอิสระท่านที� สวนสน ุกแฟนตาซี พาร ์ค  (ร าคาทวัร ์รวมค ่าเครื�อ งเล ่นภายในสวนสนุกทุกเคร ื�องเล ่น 
ยกเว้นพิพิธภณัฑ์หุ่นขี�ผึ�ง และเคร ื�องเล่นที�ใช้ระบบหยอดเหร ียญ) ซึ�งมเีครื�องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้า
ทายความมนัส์ของหนัง �D ระทึกขวญักับบ้านผสีงิ เกมส์สนุกๆ เครื�องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ� ง
ของที�ระลึกของสวนสนุก หลงัจากนั �นเดินเที�ยวชม โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์
ฝร ั �งเศส ที�มดีอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที�มมุีมถ่ายรูปน่ารกัๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้
ตามใจชอบ  อิสระเดินเที�ยวบานาฮิลล์ตามอธัยาศยั 

ค ํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์  
** ในกรณีท ี�ผ ู้เข ้าพกับนบาน่าฮิลล ์มีจาํนวนผ ู้เข้าพกัท ั �งหมดไม่ถึง f@-J@@ คน ขึ�นไป จะได้รบัเป็นเซ็ตเมนู ** 
นําท ุกท่านเข้าส ู่ที�พกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  
***ห้องพกับนบาน่าฮิลล ์ไม่มีห้องพกัส ําหรบั 3 ท่าน / ม ีห้องส ําหรบั 2 ท่านหร ือพกัเด ี�ยวเท่าน ั �น 

1.FAMILY BUNG เตียง 2 ช ั �น 2 เต ียง หากพกั 4 ท่านไม่ม ีค่าใช้จ ่าย 
2.FAMILY BUNG เตียง 2 ช ั �น 2 เต ียง หากพกั 3 ท่าน เพิ�ม 1,000 บาท / ห้อง 
  หากต้องการพกัเด ี�ยว บนบาน่าฮิลล์อย่างเดียว เพิ�ม 3,500 บาท / ห้อง 
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***วนัท ี�พกับนบาน่าฮิลล์อาจจะมีสลบัค ืนพกัแต่โปรแกรมทุกอย่างเหมือนเดิม*** 
 

 

DAY3 ร้าน OTOP – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน – ล ่องเร ือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานมงักร 
– สะพานแห่งความรกัดาน ัง                                                                            (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านออกเดินทางสู่เม ืองฮอยอัน ระหว่างทางนําท่านแวะ ร ้าน  OTOP นําท่านเลือกซื�อผลิตภัณฑ์ของขึ�นชื�อ
ประเทศเวียดนาม นําท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน  ซึ�งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ�งอยู่ในตวัเมอืงดานังที�มชีื�อเสยีงโด่ง
ดงัไปทั �วโลกในเรื�องงานฝีมอื การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื�องานแกะสลกัเหล่านี�เพ ื�อ
เอากลับไปเป็นของฝาก หรือซื�อกลับไปเป็นของประดบัในบ้าน  จากนั �นนําท่านทํากิจกรรม ล ่องเร ือกระด ้ง ท่านจะ
ได้รบัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิ�น และระหว่างที�ล่องเรือกระด้งอยู่นั�นชาวบ้านที�นี�ก็จะมกีารขับร้องพลง
พื�นเมอืง และนําไม้พายเรือมาเคาะเพื�อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 
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เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่เมอืง เมืองโบราณฮอยอ ัน  ต ั �งอยู่บนฝั �งแม่นํ�าทูโบน ใกล้ชายฝั �งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที�เจริญรุ่งเรือง
มากในชื�อไฟโฟฮอยอนัเป็นศูนย์กลางสําคญัของการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกับตะวันตก ต่อมาเมื�อ
ฮอยอนัได้รบัความเส ียหายจากการสู้รบและแม่นํ�าตื�นเขิน เมอืงท่าจึงไปสร้างขึ�นที�เมอืงดานังแทน ทําให้ฮอยอนัใน
ปัจจุบันสงบเงียบ มสีภาพบ้านเรือนที�สวยงาม สร้างด้วยไม้มปีระตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและ
รัฐบาลโปแลนด์ได้ริเริ�มให้ ทุนทําโครงการบูรณะ เพื�อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
เวียดนาม นําท่านชม สะพานญี�ปุ่ น ที�สร้างโดยชาวญี�ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มหีลงัคามุงกระเบื�องสเีขยีวและเหลืองเป็น
ลอนคลื�น ตรงกลางสะพานมเีจดีย์ทรง นําท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ  เป็นศาลเจ้าที�เก่าแก่ของเมอืงฮอยอนั ส ี�เหลี�ยม
จัตุรัส ซึ�งสร้างเชื�อมเขตชาวญี�ปุ่นกับชาวจีน บ้านประจําตระกูลที�สร้างขึ�นเมื�อพ.ศ.HLLD อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที�
พบปะของผู้คนที�อพยพมาจากฟุกเกี�ยนที�มีแซ่เดียวกัน นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที� J@J ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้า
บ้านติดถนนสายหนึ�ง หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ�ง เป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้าง
ด้วยไม้ H ชั �น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบูติก ด้านหลงัเป็นที�เก็บสนิค้า ภายในเป็นที�อยู่อาศัย มลีาด
เปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมเีฉลียงเชื�อมต่อส่วนที�พกัอาศัยหลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู จากนั�นอิสระ
ให้ท่านเดินชมเมอืง ซื�อของที�ระลึก ร้านค้าขายของที�ระลึกก็จะตั �งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ�งเดินชมเมอืงก็จะรู้สกึว่าเมอืงนี�
มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รบัอิทธิพลจากจีนและญี�ปุ่น ซึ�งได้รับการอนุรักษ์ไ ว้เป็น
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อย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื�นตาทั �งบ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจําตระกูล 
และร้านค้าต่างๆ   
จากนั �นนําท่านชม สะพานแห่งความร ักดาน ัง ที�นิยมของหนุ่มสาวคู่รกักันมาซื�อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน นําท่าน
ชม สะพานม ังกร อีกหนึ�งที�เที�ยวแห่งใหม่ สะพานที�มีที�มคีวามยาว BBB เมตร ความกว้างเท่าถนน B เลน ด้วย
งบประมาณราคาเกือบ ..D ล้านล้านดอง เชื�อมต่อสองฟากฝั �งของแม่นํ�าฮัน เปิดให้บริการเมื�อ HF มีนาคม พ.ศ. 
HDDB เนื�องในโอกาสฉลองครบรอบ LK ปี แห่งอิสรภาพของเมอืงดานัง  
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ค ํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  เมน ูพิเศษ!!! หม้อไฟ SEAFOOD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําท ุกท่านเข้าส ู่ที�พกั MERRY HOTEL DANANG  โรงแรมระดบั 4 ดาวหร ือเทียบเท่า   

DAY4  วดัหลินอ ึkง – ตลาดฮาน – APEC PACK – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(สุวรรณ
ภูมิ)                                 (B/–/–) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ ว ัดหลินอ ึkง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ[งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูงที�สุดใน
เวียดนาม ซึ�งม ีทําเลที�ต ั �งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั �งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึ [งมี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ  
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นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน  ตั �งอยู่ริมแม่นํ�าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นํ�า ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริม
แม่นํ�าเป็นรูปปั�นหญิงสวยงาม มที ั �งของสดของแห้ง พวกปลาหมกึแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที�ระลึก เส ื�อผ้าต่างๆ 
ให้ท่านได้เลือกซื�อเป็นของฝาก 
นําท่านแวะถ่ายรูป APEC PARK สถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ครอบคลุมพื�นที� 8,668 ตร.ม. ตั �งอยู่ริมฝั �งแม่นํ�าฮาน 
เมอืงดานัง บริเวณสวนมสีนามหญ้าขนาดใหญ่ ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่นํ�าฮาน มี
พ ื�นที�พกัผ่อนมากมาย ร้านขายของที�ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงศูนย์ข้อมูลนักท่องเที�ยว  ไฮไลท์ของสวน 
APEC แห่งนี�คือ โดมขนาดยกัษ์ที�สร้างจากเหล็ก 200 ตนั มลัีกษณะเหมอืน "ว่าวยกัษ์" 

 
ได้เวลาอนัสมควรเดินทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดาน ัง ประเทศเวียดนาม 

13.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ)  เที�ยวบินที� VZ961 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ . ชั �วโมง �/ นาที  
**อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทขึ�นอยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                   
**รวมน ํ�าหน ักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต้ท ้องเครื�อง ?@ ก.ก. และถือขึ�นเคร ื�องบินได้น ํ�าหน ักไม่เกิน D ก.ก.  ** 

14.55 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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*********************************************************************** 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

?-l ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด์ 

(ไม ่ใช้ต ั kวเครื�อ งบิน) 

พกัเดี�ยว 

เพิ�มอตัรา ท่านละ 

01 - 04 เมษายน 2566 15,999 12,999 4,500 

03 - 06 เมษายน 2566 14,999 11,999 4,500 

04 - 07 เมษายน 2566 14,999 11,999 4,500 

10 - 13 เมษายน 2566 15,999 12,999 4,500 

11 - 14 เมษายน 2566 18,999 15,999 4,500 

13 - 16 เมษายน 2566 22,999 19,999 4,500 

15 - 18 เมษายน 2566 19,999 16,999 4,500 

03 - 06 พฤษภาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

06 - 09 พฤษภาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

10 - 13 พฤษภาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

17 - 20 พฤษภาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

24 - 27 พฤษภาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

03 - 06 มิถนุายน 2566 15,999 12,999 4,500 
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07 - 10 มิถนุายน 2566 15,999 12,999 4,500 

14 - 17 มิถนุายน 2566 15,999 12,999 4,500 

16 - 19 มิถนุายน 2566 15,999 12,999 4,500 

28 มิถนุายน - 01 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

30 มิถนุายน - 03 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

05 - 08 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

06 - 09 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

12 - 15 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

13 - 16 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

19 - 22 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

20 - 23 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

26 - 29 กรกฎาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

28 - 31 กรกฎาคม 2566 18,999 15,999 4,500 

29 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

02 - 05 สิงหาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

09 - 12 สิงหาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

12 - 15 สิงหาคม 2566 17,999 14,999 4,500 

23 - 26 สิงหาคม 2566 15,999 12,999 4,500 
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25 - 28 สิงหาคม 2566 15,999 12,999 4,500 

30 สิงหาคม - 02 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

06 - 09 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

07 - 10 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

13 - 16 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

14 - 17 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

20 - 23 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

21 - 24 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

27 - 30 กนัยายน 2566 15,999 12,999 4,500 

** อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์ และ มคัคุเทศก ์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต ่อ ทริป 
ต่อ ลูกค ้า ผ ู้เดินทาง J ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง ? ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี �ท่านสามารถ

ให้มากกว่านี �ได ้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี � ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu ในการเร ียกเก ็บ
ก ่อนเดินทางทกุทา่น ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน ** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ่านละ  7,900 บาท **  
(ไม่ม ีที�น ั �งบนเคร ื�องบิน และไม่ม ีเต ียง) 

   
ข้อสําคญั  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางตํ�ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ cในการยกเลิกการเดินทางหร ือมีการเปล ี�ยนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า D วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานที� ร ้านค ้าท ี�ไม่สามารถเปิดให้บริการได ้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล ่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของล ูกค ้าเป็นสําคญั หาก
กรณีที�จาํเป็นจะต้องมีค ่าใช้จ ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า  

- เงื�อนไขและข้อจาํก ัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปล ี�ยนแปลงได ้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางร ัฐบาล 
ท ั �งนี �นักท่องเที�ยวจะต้องมีความพร ้อมที�จะทําตามเงื�อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเชื�อโควิด-
Jy และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  
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อตัราค่าบริการนี� รวม 

- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื�องบิน (ต ั [ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํ� าม ันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) ห รือ 
เปลี�ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที�ยวใด เที�ยวหนึ�ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ c
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องโดยมนํี�าหนักไม่เกิน H/ ก.ก. (. ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื�องบินได้
นํ�าหนักไม่เกิน @ ก.ก. (ไม่จํากดัจํานวนชิ�น แต่ทั �งนี�เจ้าหน้าที�จะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื�อนไข
ของสายการบิน) **  

- ค่ารถโค้ชปรบัอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ) 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามที�ระบุในโปรแกรมท่องเที�ยว 
- มคัคุเทศก์และหวัหน้าทวัร์นําเที�ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที�พกัระดับมาตรฐานตามรายการที�ระบุ (พกั H-L ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั L ท่านจะเป็นเตียงเสริม . ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื�นๆ ที�ทําให้โรงแรมตามรายการที�ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ cในการปรับเปลี�ยนโรงแรมที�พัก ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที�ไม่รู้จกักันมาก่อน 
เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง . ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ  

- ประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงนิท่านละ .,///,/// บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัราค ่าบริการนี� ไม ่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับคนไทย ในกรณีประกาศให้กลับมายื�นร้องขอวีซ่าอีกครั�ง (เนื�องจาก
ทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื�นวีซ่าเข้าประเทศให้กบัผู้เดินทางคนไทยที�พํานักในเวียดนามไม่เกิน L/ วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสําหรับชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รบัการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที�ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านที�ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที�ของชาวต่างชาติที�เพิ�มเติมตามการจ่ายจริง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�ม ีนํ�าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั �นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที�นั �งบนเครื�องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ

บิน และ รุ่นของเครื�องบินแต่ละไฟล์ทที�ใช้บิน ซึ�งอาจเปลี�ยนแปลงได้อยู่ที�สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั [วเครื�องบินไปแล้ว 
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- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย L% กรณีต้องการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบริษัท 
- ค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ�น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 

. ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง H ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ั �งนี�ท่านสามารถให้มากกว่านี�ได้ตาม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ cในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน 

ที�สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

 

เงื�อนไขการจอง  

- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย L/ ว ัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมดัจําครั�งที� . ท่านละ 5,000 บาท 
หลังจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง H วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา .B.// น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที�กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั �นหมายถึงว่า กรณีที�มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็
จะให้สทิธิ cไปตามระบบ ตามลําดับ เนื�องจากทุกพเีรียด เรามทีี�นั �งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว ้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิu เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่านั �น  

- กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลืออย่างน้อย H/ วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที�บริษัทกําหนด 
ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ cยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ cไม่สามารถคืนเงินมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนใน
ส่วนหนึ�งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง .D วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ cในการเรียก
เก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน .//% 
 

เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ L/ วนัขึ�นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที�วนัเดินทางตรงกับ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �D วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง .D-HF วนั คืนเงนิ D/%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั [วเครื�องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื�นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า .Dวนั ขอสงวนสทิธิ cไม่คืนเงินค่าทวัร์ที�ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที�ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื�อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถค ืนเงินได ้ทุกกรณี 
 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิความรบัผิดชอบใด ๆ  ท ั�งสิ�นในกรณีดงัต่อไปนี�  
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- หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาติ 
หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจาก
ไทยและต่างประเทศ  ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษัทฯ       

- หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

- หากเกิดทรัพย์ส ินสูญหายจากการโจรกรรมและ/ห รือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที�เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที�ยวเอง 

- ตั [วเครื�องบินเป็นตั [วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื�อนวัน
เดินทางหรือคืนเงนิได้ 

- หนังสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานอย่างน้อย B เดือน บริษัทฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ 
 
 
 
 

 

เงื�อนไขสําคญัอื�นๆที�ควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็นต้องมขีึ�นตํ�า อย่างน้อย HD ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริการเพิ�มเพื�อ ให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที�จะ
ประสานงาน เพื�อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ cในการงดออกเดินทาง หรือ เลื�อนการเดินทางไปในพเีรียดวนัอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื�อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั �ง ท ั �งนี� ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�
เป็นกรณีพเิศษทุกครั �งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี�ยนแปลงได้ 

- กรณีที�ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั [วภายในประเทศ เช่น ต ั [วเครื�องบิน , ตั [วรถทวัร์ , ตั [วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื�อยนืยนักบัเจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที�สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั �น ส ิ�งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื�อเช็คอินก่อนเครื�องบิน อย่างน้อย L ชั �วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ c
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   

- อาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน จากสายการบิน จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั�งก่อนการเดินทาง 
- กรณีที�ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย @ วนัก่อนการเดินทาง หรือต ั �งแต่ที�ท่านเริ�มจองทวัร์ เพื�อให้ทางบริษัทประสานงานกบัสายการบินเพื�อจดัเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมค่ีาใช้จ่ายเพิ�มเติม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ cในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที�เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง  
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- กรุณาส่งรายชื�อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที�หลังจากชําระเงินกรณีที�
ท่านเดินทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกบัเจ้าหน้าที�ให้ทราบ 

- กรณีที�ออกบตัรโดยสาร (ต ั [ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ cในการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ�ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื�อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย L หรือ @ วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั [วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื�อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี�ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี�ยวตามที�ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า B เดือน ณ วนักลับ  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มข้ีอควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกติ สี�โมงเย็นก็จะเริ�มมืดแล้ว สถานที�ท่องเที�ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ .-H ช.ม. การเดินทางควรเผ ื�อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที�ท่องเที�ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื�นได้ต้องใช้ความระมัดระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที�สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกนัแดดควร เมื�อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้ 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ cเปลี�ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื�อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี�ทางบริษัท
จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีที�จําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื�องจากการเดินทางท่องเที�ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสทิธิ c ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ�งที�ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ c
ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่าน เนื�องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- กรณีที�ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมอืง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ cไม่รบัผ ิดชอบค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ 
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที�ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง 

- หากวนัเดินทาง เจ้าหน้าที�สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดินทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ�า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ�ง ม ีหน้าใดหน้าหนึ�งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ�งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างส ันของเล่มหนังสอืเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งส ิ�น 
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที�ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมอืง มสีทิธิ cไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั �น
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื�อทําหนังสอืเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอ้างอิง และ ยนืยนั
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ด้วย พร้อมกบัแจ้งมาที�บริษัทเร็วที�สุด เพื�อยนืยนัการเปลี�ยนแปลงข้อมูลหนังสอืเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที�
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที�ย ังไม่แ (ตั [วเครื�องบิน) ท่านสามารถเปลี�ยนแปลงได้ไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตั [วเครื�องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ cในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ซึ�งโดย
ส่วนใหญ่ตั [วเครื�องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบักระบวนการและขั �นตอน
ของแต่ละคณะ 

- เกี�ยวกับที�นั �งบนเครื�องบิน เนื�องจากบัตรโดยสาร (ต ั [ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อ ัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ cในการเลือกที�นั �งบนเครื�องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที�สุดให้ท่านได้นั �งด้วยกัน หรือ ใกล้กนัให้มากที�สุด  

- ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัห้องพกัในโรงแรมที�พัก เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้ห้องพกัแบบห้องพักเดี�ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพกัแบบ L ท่าน (TRIPLE) 
จะแตกต่างกนั บางโรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั �นกัน (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิ cการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธิในการให้คําสญัญาใดๆทั�งส ิ�นแทนบริษัทผู้จดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผู้มอํีานาจของผู้จดักํากบัเท่านั �น 
- บริษัทขอสงวนสทิธิ c ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสทิธิ c ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
และ ขอสงวนสทิธิ cในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ�งของไว้ที�โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามที�ท่านต้องการ  

- รายการนี�เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 
 

*เมื�อท่านชําระเงินค ่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษัทฯแล ้วทางบริษัทฯ จะถือว ่าท ่านได้ยอมรบัเงื�อนไขข้อตกลงท ั �งหมดนี �แล ้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 

 

 

 

 

 

 


