
UPDATE 31 MAY 2022 

 

บินด้วยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

VZ962 BKK(สวุรรณภมิู) – DAD(ดานัง) 15.50 – 17.30 
VZ963 DAD(ดานัง) – BKK(สวุรรณภมิู) 18.10 – 19.50  

**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.** 
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน** 

 ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ WI-FI ON BUS 
  พกัโรงแรมบนบาน่าฮิลล ์1 คืน 4 ดาว / ดานัง 1 คืน 3 ดาว  



UPDATE 31 MAY 2022 

 
DAY1  กรงุเทพฯ(สุวรรณภมิู) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง– สะพานมงักร – สะพานแห่งความรกั

ดานัง                                (–/–/D) 
13.30 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบินเวียตเจท็ (VZ) โดยมเีจ้าหน้าทีข่อง

บริษัทฯคอยให้การต้อนรบั *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบิน เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน สายการบินจะปิดให้ท าการเชค็อินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชัว่โมง* 

15.50 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินเวียตเจท็ (VZ) เที่ยวบนิที่ 
VZ962 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี    
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

17.30 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 
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น าท่านชม สะพานแห่งความรกัดานัง เป็นสะพานที่ประดบัตกแต่งด้วยรูปหวัใจและท าให้เหน็ววิ สะพานมงักร 
อย่างชดัเจนอกีหนึ่งทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ สะพานทีม่ทีีม่คีวามยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณ
ราคาเกอืบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝัง่ของแม่น ้าฮนั เปิดให้บรกิารเมื่อ 29 มนีาคม พ.ศ. 2556 เนื่องใน
โอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอสิรภาพของเมอืงดานงั ซึ่งสะพานมงักรแห่งนี้เป็น LANDMARK แห่งใหม่ของเมอืง
ดานงั ซึ่งมรีูปปัน้ทีม่หีวัเป็นมงักรและหางเป็นปลาพ่นน ้า 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั GOLDEN ROSE HOTEL DANANG  โรงแรมระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

DAY2 ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอนั – สะพานญ่ีปุ่ น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขท่ี 101 – วดักวางตุ้ง – 
หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล ์– สะพานมือสีทอง                       (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านท ากจิกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รบัชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวท้องถิน่ และระหว่างที่ล่องเรือ
กระดง้อยู่นัน้ชาวบา้นทีน่ี้กจ็ะมกีารขบัรอ้งพลงพืน้เมอืง และน าไมพ้ายเรอืมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี 
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เดนิทางสู่เมอืง ฮอยอนั ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าทูโบน ใกลช้ายฝัง่ทะเล และเป็นท่าเรอืเก่าทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมากในชือ่ไฟโฟ
ฮอยอนัเป็นศูนย์กลางส าคญัของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเมื่อฮอยอนัได้รบั
ความเสยีหายจากการสู้รบและแม่น ้าตื้นเขนิ เมอืงท่าจงึไปสร้างขึน้ที่เมอืงดานังแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบ
เงียบ มีสภาพบ้านเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มีประตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกและรฐับาล
โปแลนดไ์ดร้เิริม่ใหทุ้นท าโครงการบูรณะ เพื่อปกป้องเขตเมอืงเก่าและอนุสรณ์ทางประวตัศิาสตรข์องเวยีดนาม 
น าท่านชม สะพานญ่ีปุ่ น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มหีลงัคามุงกระเบื้องสเีขยีวและเหลอืงเป็นลอนคลื่น
ตรงกลางสะพานมเีจดยีท์รง  น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ของเมอืงฮอยอนั สีเ่หลีย่มจตัุรสั ซึ่ง
สร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่ นกบัชาวจนี บ้านประจ าตระกูลที่สร้างขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝู เป็นที่พบปะของ
ผูค้นทีอ่พยพมาจากฟุกเกีย้นทีม่แีซ่เดยีวกนั น าท่านเดนิทางสู่ บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวยีนไทฮอ็ก หน้าบา้นตดิถนน
สายหนึ่ง หลงับ้านไปจรดถนนอกีสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม ้2 ชัน้ 
ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบูตกิ ด้านหลงัเป็นที่เกบ็สนิค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศยั มลีาดเปิดโล่งเหน็
ทอ้งฟ้า และมเีฉลยีงเชือ่มต่อส่วนทีพ่กัอาศยัหลายส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ูจากนัน้อสิระใหท้่านเดนิชม
เมอืง ซื้อของที่ระลกึ ร้านค้าขายของทีร่ะลกึกจ็ะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิง่เดนิชมเมอืงกจ็ะรู้สกึว่าเมอืงนี้มเีสน่หม์าก 
บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่ น ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี 
ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดยี ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และรา้นคา้
ต่างๆ  น าท่านเดนิทางสู่  วดักวางตุ้ง  ชมย่านการคา้เมอืงท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจนีแล้วตรงไปไหวพ้ระที่ 
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วดักวางตุง้ ทีช่าวจนี(กวางตุ้ง) ฟุกเกวีย๋นทีน่บัถอืกวนอู ใหค้วามเคารพนบัถอืก่อนออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล 
มเีรื่องราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานทีแ่ห่งนี้ 
น าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตวัเมอืงดานังที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลกใน
เรื่องงานฝีมอื การแกะสลกัหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบนัทกึภาพหรอืซื้องานแกะสลกัเหล่านี้เพื่อเอากลบัไปเป็น
ของฝาก หรอืซื้อกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น   

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่เมอืงตากอากาศขึน้ชือ่แห่งดานงั บาน่าฮิลล ์ตัง้ห่างจากเมอืงดานังออกไปประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลา
ในการเดนิทาง 40-50 นาท ีบานาฮลิล์เป็นแหล่งท่องเทีย่วตากอากาศมาตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที ่1 โดยไดเ้กดิ
แนวคดิการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรัง่เศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แต่ปี 1919 หลงัจากจบสงครามฝรัง่เศสได้
พ่ายแพ้และเดนิทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าให้บานาฮลิล์ถูกทิง้ร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบนัรฐับาล
เวยีดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมอืงท่องเทีย่วตากอากาศแห่งนี้อกีครัง้ในปี 2009 พรอ้มกบัไดม้กีารสรา้ง กระเชา้ลอย
ฟ้า ที่มคีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางส าหรบัขึน้ไปยงัยอดเขาเดนิทางถงึบานาฮลิล์ น า
ท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้า ทีม่คีวามสูงถงึ 5,801 จากระดบัน ้าทะเล เพื่อเดนิทางขึน้ไปยงัยอดเขาบานาฮลิล ์

น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่าฮลิส ์ เป็นสะพานสี
ทองทอดยาวโดยมมีอื 2 ขา้งอุ้มไว ้ตัง้อยู่ในต าแหน่งทีโ่ดดเด่นเหน็ชดั สวยงามเป็นอกีจุดท่องเทีย่วนึงที่ไดร้บัความ
นิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพววิเขาบาน่าฮลิลใ์นววิพาโนรามา 360 องศา ไดอ้ย่างเต็มอิม่  
น าท่านอสิระที ่สวนสนุกแฟนตาซี พารค์ (ราคาทวัรร์วมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้น
พิพิธภณัฑห์ุ่นขีผ้ึง้ และเครื่องเล่นท่ีใช้ระบบหยอดเหรียญ) ซึ่งมเีครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความ
มนัส์ของหนงั 4D ระทกึขวญักบับ้านผสีงิ เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลอืกชอ้ปป้ิงของที่ระลกึ
ของสวนสนุก หลงัจากนัน้เดนิเที่ยวชมโซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร ัง่เศส ที่มี
ดอกไม้หลากหลายพนัธุ์ถูกจดัเป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ที่มมีุมถ่ายรูปน่ารกัๆ ให้ท่านได้เลอืกถ่ายได้ตามใจชอบ  
หลงัจากน าท่าน นัง่รถรางโบราณขึน้เขาเพื่อเข้าชมอโุมงค์เกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานาฮลิล ์เป็นสถานทีเ่กบ็ไวน์ที่
มคีวามลกึลงไปถงึ 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมอีุณหภูมอิยู่ที ่16 ถงึ 20 องศา วา่กนัวา่เป็นอุณหภูมทิีด่สี าหรบัการ
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บ่มไวน์ สถานทีแ่ห่งนี้ถูกเรยีกวา่ “DEBAY WINE CELLAR” ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศษ และสรา้งขึน้ตัง้แต่
ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝรัง่เศส 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล ์ 
 ** ในกรณีท่ีผูเ้ข้าพกับนบาน่าฮิลลม์ีจ านวนผูเ้ข้าพกัทัง้หมดไม่ถึง 80-100 คน ขึน้ไป จะได้รบัเป็นเซต็เมนู ** 

น าทุกท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS  
** ห้องพกับนบาน่าฮิลล์ส าหรบั 3 ท่าน จะเป็นเตียง 2 ช้นัเท่านัน้ ไม่มีบริการเสริมเตียง หากต้องการพกั
เด่ียวกรณุาแจ้งก่อนการเดินทางอย่าง 5 วนั เพ่ือช าระค่าใช้จ่าย **  

  

DAY3 นัง่รถราง – วดัหลินอ๋ึง – ตลาดฮาน – โบสถสี์ชมพ ู– ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรงุเทพฯ
(สวุรรณภมิู)                                                   (B/–/–)    

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางนัง่กระเชา้จากบาน่าฮลิ ์ไปยงัเมอืงดางนงั 

น าท่านเดินทางสู่ วดัหลินอ๋ึง นมสัการเจ้าแม่กวนอมิหลินอึง๋แกะสลกัด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดใน
เวียดนาม ซึ่งมีท าเลที่ตัง้ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม หลินอึง๋มี
ความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตัง้อยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อน
แกะสลกัทีม่เีอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรม 
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ระหวา่งทางน าท่านแวะ ร้านไม้ไผ ่น าท่านเลอืกซื้อผลติภณัฑจ์ากเยื่อไมไ้ผข่องขึน้ชือ่ประเทศเวยีดนาม 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดฮาน ตัง้อยู่รมิแม่น ้าฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น ้า ด้านหน้าตลาดมปีระตมิากรรมริม
แม่น ้าเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มทีัง้ของสดของแหง้ พวกปลาหมกึแห้งปรุงรส กุ้งแห้ง และของที่ระลกึ เสื้อผา้ต่างๆ 
ให้ท่านได้เลอืกซื้อเป็นของฝาก จากนัน้น าท่านชม โบสถค์ริสต์สีชมพ ู(DANANG CATHEDRAL) ตัง้อยู่บนถนน 
TRAN PHU ใจกลางเมอืงดานงั  ตวัอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทาสชีมพูออ่นทัง้หลงั โบสถแ์ห่งนี้สรา้ง
ขึน้สมยัตกเป็นอาณานิคมของฝรัง่เศสและเป็นโบสถแ์ห่งเดยีวในเมอืงดานงัท าใหท้ีน่ี่เป็นศนูยร์วมหลกัของชาวครสิต์ 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปยงั ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวยีดนาม 

18.10 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดย สายการบินเวียตเจท็ (VZ)  เที่ยวบนิที่ VZ961 ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท ี
**อาจจะมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ขึน้อยู่กบัสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
**รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก. และถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  ** 

19.50 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน อตัราท่านละ 

จอยแลนด ์ 

(ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมอตัรา ท่านละ 

12 – 14 กรกฎาคม 2565 11,999 9,499 3,000 

17 – 19 กรกฎาคม 2565 11,999 9,499 3,000 

27 – 29 กรกฎาคม 2565 11,999 9,499 3,000 

10 – 12 สิงหาคม 2565 11,999 9,499 3,000 

21 – 23 สิงหาคม 2565 11,999 9,499 3,000 

04 – 06 กนัยายน 2565 11,999 9,499 3,000 
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11 – 13 กนัยายน 2565 11,999 9,499 3,000 

18 – 20 กนัยายน 2565 11,999 9,499 3,000 

25 – 27 กนัยายน 2565 11,999 9,499 3,000 

11 – 13 ตลุาคม 2565 12,999 9,499 3,000 

12 – 14 ตลุาคม 2565 12,999 9,499 3,000 

16 – 18 ตลุาคม 2565 12,999 9,499 3,000 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทริป 

ต่อ ลูกค้า ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถ

ให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเชค็อิน ** 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  5,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน และไม่มีเตียง) 
   

ข้อส าคญั  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 30 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- หากมีสถานท่ี ร้านค้าท่ีไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หาก
กรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม ทางบริษทัจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- เง่ือนไขและข้อจ ากดัในการเดินทาง อาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรฐับาล 
ทัง้น้ีนักท่องเท่ียวจะต้องมีความพร้อมท่ีจะท าตามเง่ือนไขต่างๆ เช่น การฉีดวคัซีน การตรวจหาเช้ือโควิด-
19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละประเทศและสายการบิน  

 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 

- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
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เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งโดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิได้
น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไข
ของสายการบนิ) **  

- ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- มคัคุเทศกแ์ละหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น 
เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
- ค่าเบีย้ประกนัโควดิ-19 ในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิค่ารกัษาพยาบาล 10,000 USD 
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัคนไทย ในกรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวซ่ีาอกีครัง้ (เนื่องจาก
ทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศใหก้บัผูเ้ดนิทางคนไทยทีพ่ านกัในเวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรบัชาวต่างชาติ ทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชมสถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
- ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,200 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 

1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ไดต้าม
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ความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน 

ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

 

เง่ือนไขการจอง  

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามีที่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด 
ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่วา่ส่วนใน
ส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 
 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 
 

 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิความรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้ส้ินในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภยัธรรมชาต ิ

หรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย
และต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ       

- หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 



UPDATE 31 MAY 2022 

- หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนั
เดนิทางหรอืคนืเงนิได้ 

- หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใชง้านอย่างน้อย 6 เดอืน บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้ 
 

 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีควรทราบก่อนการเดินทาง 
- คณะจะสามารถออกเดนิทางได้ตามจ าเป็นตอ้งมขีึน้ต ่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถ

เดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะ
ประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรียดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่
เป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ จากสายการบนิ จะแจง้ใหท้่านทราบอกีครัง้ก่อนการเดนิทาง 
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์เพื่อใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพื่อจดัเตรยีม
ล่วงหน้า กรณมีคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

- กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหน้าแรกของหนงัสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หน้าทีห่ลงัจากช าระเงนิกรณีที่
ท่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 



UPDATE 31 MAY 2022 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั ้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเรว็กว่าปกต ิสี่โมงเยน็กจ็ะเริม่มดืแลว้ สถานที่ท่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเท้าที่สามารถเดนิ
บนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได้ 

- ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิากาศ เหตุการ
ทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้ทางบรษิทั
จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั หากกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิัทไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- กรณทีีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

- หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  
(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแม้เพยีงเล็กน้อย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
ทางสายการบนิ หรอื เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง  มสีทิธิไ์ม่อนุญาตให้ท่านเดนิทางต่อไปได้ ดงันัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณา
ตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนั
ดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ที่สุด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่
บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน
ของแต่ละคณะ 



UPDATE 31 MAY 2022 

- เกี่ยวกบัที่นัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นัง่บนเครื่องบนิ กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกนั กรุณาเชค็อินพร้อมกนั และ สายการบินจะ
พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

- ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ
อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การ

ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั  

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆกต็าม 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- รายการนี้ เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 

*เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯแล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว* 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 


