
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮลิล-์หมู่บ้านฝร่ังเศส-สวนสนุก 
   (พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮลิล)์ 

07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบิน Thai Vietjet Air (VZ)  พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและ
อ านวยความสะดวก หลงัจาก Check In และโหลดสมัภาระแลว้ ใหท้่านอิสระใชบ้ริการเลาจข์อง
บางกอกแอรเ์วย ์

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ Thai Vietjet Air เท่ียวบนิท่ี VZ960 

(10.50-12.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 
12.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัว

เมืองดานัง (Danang) เมืองท่าส าคญัของเวียดนามกลาง และหมู่บา้นชาวประมง เมืองดานังมี
ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวตัิศาสตร ์หาดทรายขาวท่ีขึน้ช่ือ วิวท่ีสวยงามของ
ภเูขาหินออ่น รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ท่ีท าใหน้กัทอ่งเท่ียวทั่วโลกเดนิทางมาเยือน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล(์BanaHills) ต่ืนเตน้ต่ืนตากับกระเชา้ไฟฟ้า ท่ียาวท่ีสุดแบบไม่
หยุดแวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกบางๆ และ

อากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสมัผสักบักระเชา้ท่ีเรานั่งอยู่ 
จากนัน้ใหท้า่นไดส้มัผสัหมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ท่ีการก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจาก
หมู่บา้นของฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 19 บานาฮิลลแ์ตเ่ดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่



 

 

สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ก่อนท่ีจะถูกทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงาม
และมีชีวิตชีวาอีกครัง้ น าทา่นพบกบัวิลลา่สวยงามแบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ 

สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ท่ีเรียกไดว้่าเป็นเหมือนดิสนียแ์ลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวน
สนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่าเครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซน
ของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึ ้งที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ใน
ประสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นกุกบัเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แตแ่บบเด็กๆ จนถึงต่ืนเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่



 

 

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

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล ์(บุฟเฟ่นานาชาติ) 
พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 
https://www.mercure-danang-banahills-french-village.com/ 
 

กรณีลูกค้าเดนิทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮลิลไ์ม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตยีง  
***หมายเหตุ ส าหรับห้องพักบนบานาฮลิลห์้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
-ห้อง Family Superior (เตยีง 2ช้ัน 1เตยีง, เตยีงใหญ่ 1เตยีง) เพิม่ 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดีย่วบนบานาฮลิล ์1คืน เพิม่ 2,000 บาทต่อท่าน 

(หมายเหตุ : ห้องพักบนบานาฮลิลม์ีจ านวนจ ากัด ขอสงวนสิทธิ์ปรับสลับนอนในคืนอื่น) 
 

 2 บานาฮลิล-์สะพานมอื-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์ก็บไวน-์ฮอยอัน-เมืองเก่า 
   (พักโรงแรม Memories Hoi An Resort ระดับ4ดาว โรงแรมส่วนตัวเกาะกลางแม่น า้) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมสะพานมือสีทอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้ับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ทีฮิตท่ีสุดในตอนนี ้
ดา้นหนา้ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูท่ีมองเห็นจดุตา่งๆ บนภเูขา หากเป็นชว่งเชา้มีหมอก
บางๆก็ เป็นภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์
ฝรั่งเศส ท่ีมีทัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดช่ืนสดุบนเขาสงู รวมไปถึงมี โรงไวน ์
Debay Wine Cellar ท่ีมีอโุมงคใ์ตด้นิไวบ้ม่ไวน ์ใหเ้ก็บภาพอยา่งสวยงาม 

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


 

 

น าทา่นลงกระเชา้เดนิทางตอ่สูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,
ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 
จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองฮอยอัน(Hoi An) ระหวา่งทางแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีมีช่ือเสียง
โดง่ดงัไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินออ่น หินหยก 
น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ซึ่งมนตเ์สนห่อ์ยูท่ี่บา้นโบราณซึ่งอายเุก่าแก่กวา่ 200ปี มีหลงัคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ  า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั 
ชมย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมัยโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระท่ีวัดกวางตุ้ง ท่ีชาวจีน



 

 

(กวางตุง้) ฟุกเกว๋ียนท่ีนบัถือกวนอู ใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มี
เรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานท่ีแห่งนี ้ ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรวั์ดกวนอู ศาลเจา้ชมุชน
ชาวจีน 
ชมสะพานญ่ีปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึ่งเช่ือว่าถูกสรา้งเพ่ือ
เช่ือมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาติเขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้ง
ในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เม่ือศตวรรษท่ี17 ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ
แห่งความประทบัใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิงสินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนั
วิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ ์เมืองฮอยอัน เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกียบไมแ้กะสลัก 
ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรมส่วนตวัเกาะกลางแม่น า้
 ฮอยอนั 
พักที ่Memories Hoi An Resort โรงแรมบนเกาะกลางแม่น า้ส่วนตัว ระดับ 4ดาว 
https://hoianmemoriesresort.com/en/ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 

https://hoianmemoriesresort.com/en/


 

 

 พาทกุท่านชมโชว์สุดอลงัการ ทีไ่ดร้บัรางวลัสวยระดบัโลก(ในรีสอร์ททีพ่กั) โรงละครกลางแจง้ Hoi 
An Impression Theme Park ที่มีชื่อว่า ความทรงจ าแห่งเมืองฮอยอัน เป็นโชว์ที่แสดงถึง
วฒันธรรมและประวตัิศาสตร์ เรื่องราวของเมืองฮอยอนั โดยมีการจดัแสงสีเสียงแบบอลงัการ และ
ใชน้กัแสดงชายและหญิงมากกวา่ 500 ชีวติ ใหท้า่นชืน่ชมโชวต์ามอธัยาศยั 
https://hoianimpression.vn/ 

 

 3 ฮอยอัน-ฮอยอันอมิเพรสช่ัน-น่ังเรือกระด้ง-วัดหลินอึง๋-สะพานมังกร-หาดหมีเค 
(พักโรงแรม Novotel Danang Premier Han River หรือ Grand Tourane Hotel ระดับ 5 ดาว) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

https://hoianimpression.vn/


 

 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านก๊ัมทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือ
กระด้ง หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ี
พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าท่ี

พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Buffet Dasushi (บุฟเฟ่ สไตลญ่ี์ปุ่น เสิรม์พร้อม 
ซาชิมิ หลากหลายอย่าง)  



 

 

น าท่านสกัการะองคเ์จ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยู่แหลมเซินจรา่ 
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรทัธาของธาตุทัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหาร
ใหญ่ของวดัเป็นสถานท่ีบูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต์่างๆ ตามความเช่ือ นอกจากนีย้งัมีรูปป้ัน
เจา้แม่กวนอิม ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตรสูงท่ีสุดในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร 
ยืนหันหลังใหภู้เขาและหันหน้าออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงท่ีออกไปหาปลานอก
ชายฝ่ังและยงัมีหินอ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนีน้อกจาก
เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดท่ีสามารถมองวิว เมืองดานังไดส้วยงามมาก น าท่านชมสะพานมังกร
(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์หง่ใหมเ่มืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ท่ีเมืองดานงัไดร้บัอิสรภาพ
และเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเมืองดานัง ต้องแวะชมความสวยงาม และชม
คารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็นสตัวใ์นต านานท่ีพ่นน า้จากปากคลา้ย
กบัเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนสุาวรียต์อ้นรบัแขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีมี้
ความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศกึษาหาความรูม้าประดบัตน เพ่ือท่ีเม่ือเติบใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะ
กลายร่างเป็นมังกรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) 

เป็นท่ีนิยมของหนุ่มสาวคู่รักท่ีจะมาซื ้อกุญแจคล้องใส่สะพาน ริมแม่น า้หาน ซึ่งมีความกว้าง
ใกลเ้คียงกับแม่น า้เจา้พระยา ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนีท้างดา้นหลงั
สามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ 
น าทกุท่านเดินทางสู่ชายหาดหมีเค(My Khe Beach) เป็นชายหาดสีขาวท่ีทอดยาวเป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร ซึ่งชายหาดแห่งนีอ้ดีตสมยัสงคราม ทหารเอริกนัท่ีเคยมาใชชี้วิตอยู่ท่ีเวียดนามส่วน



 

 

ใหญ่ใชเ้ป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ปัจจบุนัชายหาดแห่งงนีเ้ต็มไปดว้ยโรงแรมหรูหราและสปา ให้
ทกุทา่นอิสระในการเดนิเลน่ท่ีบรเิวณชายหาด ตดิกบัโรงแรม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกร 
พักที ่Hotel Wyndham Danang Golden Bay ระดับ 5 ดาว 
https://dananggoldenbay.com/ 
 
 

 
หรือ พักที ่Grand Tourane Hotel, Danang โรงแรมตดิริมทะเล ระดับ 5ดาว 

https://dananggoldenbay.com/


 

 

https://grandtouranehotel.com/ 

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

น าท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและ
ชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้
ปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติ
เวียดนาม) ฯลฯ ไวเ้ป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบา้น จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝากจากรา้น 
OTOP สินคา้เวียดนาม ไดเ้วลาพอสมควรน าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั เพ่ือเดินทาง
กลบัสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหมี่) ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ
เรียกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 

13.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ โดยสายการบนิ Thai Vietjet Air เท่ียวบนิท่ี VZ961 (13.15-14.55) ใช้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

14.55 น. เดนิทางถึง กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

https://grandtouranehotel.com/


 

 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
ศุกร ์– จันทร ์ 12-15 พฤษภาคม 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 19-22 พฤษภาคม 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 27-30 พฤษภาคม 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 09-12 มิถนุายน 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 10-13 มิถนุายน 66 18,999 18,999 9,000 

พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 15-18 มิถนุายน 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 17-20 มิถนุายน 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 23-26 มิถนุายน 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 24-27 มิถนุายน 66 18,999 18,999 9,000 

พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 29 มิถนุายน-02 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 30 มิถนุายน-03กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 01-04 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 07-10 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 

พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 13-16 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 15-18 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 

พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 20-23 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 21-24 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 9,000 

พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 03-06 สิงหาคม 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 04-07 สิงหาคม 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 05-08 สิงหาคม 66 18,999 18,999 9,000 

พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 10-13 สิงหาคม 66 19,999 19,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 18-21 สิงหาคม 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์- อังคาร 19-22 สิงหาคม 66 18,999 18,999 9,000 

พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 24-27 สิงหาคม 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 26-29 สิงหาคม 66 18,999 18,999 9,000 
ศุกร ์– จันทร ์ 15-18 กนัยายน 66 18,999 18,999 9,000 
เสาร ์– อังคาร 16-19 กนัยายน 66 18,999 18,999 9,000 



 

 

เสาร ์– อังคาร 23-26 กนัยายน 66 18,999 18,999 9,000 
พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 05-08 ตลุาคม 66 19,999 19,999 9,000 

ศุกร ์– จันทร ์ 06-09 ตลุาคม 66 19,999 19,999 9,000 
พฤหัสบด ี– อาทติย ์ 12-15 ตลุาคม 66 20,999 20,999 9,000 

เสาร ์– อังคาร 21-24 ตลุาคม 66 20,999 20,999 9,000 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   



 

 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 500,000 
บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
8. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศ

เวียดนาม 
3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ 

(เน่ืองจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์  านกั
ระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3% ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินท่ีถกูตอ้ง 

จะตอ้งบวกภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ 
จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้ 

6. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร ,์ คา่โทรศพัท,์ คา่
ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 

7. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 

8. คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แตค่วาม
พึ่งพอใจในการบริการ) 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 



 

 

3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 20 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิ ไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 



 

 

เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ไม่สามารถยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 45 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระ
แลว้ทัง้หมด เน่ืองจากเป็นตั๋วโปรโมช่ัน (สามารถเปล่ียนผู้เดนิทางได้เท่าน้ัน) 

2. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ
คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

3. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

4. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5. กรณีตดักรุ๊ปเหมาพีเรียดวนัเดินทางตามหนา้รา้นและช าระเงินมาแลว้ ไม่สามารถยกเลิกทุกกรณี แต่
ท่านสามารถเล่ือนการเดินทางได ้ตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง 
โดยเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบรษิัทก าหนด 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 



 

 

5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  



 

 

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได  ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  



 

 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 30 วนั 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


