
 

 

 



 

 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง)-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ตลาดดงบา 
 ล่องเรือชมการแสดงจักรพรรดบินเรือ 

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 สนามบินดอนเมือง 
เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD636 

(10.30-12.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 
12.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านสู่

เมืองดานัง (Danang) เมืองท่าส าคญัของเวียดนามกลาง และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมี
ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวมากประวตัิศาสตร์ หาดทรายขาวท่ีขึน้ช่ือ วิวท่ีสวยงามของ
ภเูขาหินออ่น รวมถึงร้านอาหารทะเลสดอร่อย ท่ีท าให้นกัทอ่งเท่ียวทัว่โลกเดนิทางมาเยือน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (Hue) ตามถนนเรียบตามชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ลอดอุโมงค์ฮา

ยวาน (Hai Van Tunnel) ซึง่เป็นอโุมงค์ท่ีเจาะระหวา่งเขาฮายวาน มีความยาว 6,280 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากนัน้น าทา่นชม วัดเทียนมู่ (Thien Mu Pagoda) วดัช่ือดงัของเมืองเว้ ซึง่เป็นศนูย์กลางทางพทุธ
นิกายมหายานท่ีมีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปี วดัแห่งนีมี้ เจดีย์ Phuoc Duyen  ทรงเก๋งจีน 8 
เหล่ียม 7 ชัน้ ฝ่ังซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆงัส าริด ขนาดใหญ่หนกัถึง 2,000 กิโลกรัม และ
นอกจากนีย้งัมีรถออสตินสีฟ้าของอดีตเจ้าอาวาสองค์ท่ีเคยเผาตวัเองกลางกรุงโฮจิมินห์เพ่ือประท้วง
การบงัคบัให้ประชาชนไปนบัถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฎ์บงัหลวงของรัฐบาลโงดนิเยียมเป็นสิ่ง
ท่ีมีความส าคญัทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงคราม ปัจจุบนัรถ
ออสตนิสีฟ้าคนันัน้ได้ถกูเก็บรักษาและจดัแสดงไว้ภายในวดัแหง่นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ตลาดดงบา (Dongba Market) ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองเว้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ของฝากของท่ีระลึก เคร่ืองใช้ตา่งๆ รวมไปถึงสินค้าพืน้เมืองของชาว
เวียดนาม อิสระให้ท่านเลือกซือ้สินค้าได้ตามอัธยาศยั จากนัน้น าท่าน ล่องเรือมังกร (Dragon 

Boat) โดยเรือจะล่องไปตามแม่น า้เฮียงยางหรือแม่น า้หอมให้ท่านชมบรรยากาศและความเป็นอยู่
สองฟากฝ่ัง พร้อมชมการแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ท่ีเป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมจากสาวชาว
เวียดนาม ถือได้วา่เป็นการแสดงท่ีงดงามและเป็นสิ่งท่ีเวลามาเท่ียวเมืองเว้ท่ีไมค่วรพลาด 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ Asia Hotel, Hue หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 2 พระราชวังไดโนย-น่ังรถสามล้อซโิคล่-ร้านเยื่อไผ่-บานาฮลิล์-สวนดอกไม้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโบราณไดโนย (Dai Noi) พระราชวังแห่งสุดท้ายของ
เวียดนามท่ีองค์การยเูนสโกประกาศให้เป็นแหลง่มรดกโลก เป็นท่ีประทบัท่ีทางการของระบบราชวงศ์
สดุท้ายของประเทศเวียดนาม คือ พระราชวงศ์เหงียน มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามใหญ่โตอลงัการเป็น
อยา่งยิ่ง น าทา่นชมทัง้ 3 สว่นของพระราชวงัอนัได้แก่ ก าแพงรอบนอกปอ้งกนัตวัพระราชวงัท่ีเรียกว่า 
“กิงถั่น” ท่ีท าการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทบั ท้องพระโรงท่ีเรียกนครจกัพรรดิ “ไถหว่า”
และสว่นท่ีส าคญัสดุของพระราชวงัคือ พระราชวงัต้องห้าม เป็นท่ีประทบัของพระองค์ พระราชินี นาง
สนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขนัที ท่ีเรียกว่า  ”ตือ ก๋ัม ถั่น” จากนัน้น าท่านแวะซือ้ของฝากของท่ีระลกึ
เมืองเว้ เชน่ ขนมพืน้เมืองตา่งๆ  ชาฮอ่งเต้  เหล้า ยาดองฮอ่งเต้ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 พิเศษ!! น าท่าน น่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของ
เวียดนาม (ไม่รวมค่าทิปคนข่ีสามลอ้ ท่านละ 40 บาท/ต่อท่าน/ต่อทริป) 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองดานัง แวะชม ร้านเยื่อไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากท่ีมีเอกลกัษณ์ พบกับ
สินค้าท่ีผลิตมาจากเยือ้ไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถงุเท้า ผ้า เช็ดตวั อิสระ ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าท่ีระลึก 
และสินค้าพืน้เมืองตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล 
น าท่านนัง่กระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล์ (BanaHills) ต่ืนเต้นต่ืนตากับกระเช้าไฟฟ้า ท่ียาวท่ีสดุแบบไม่
หยดุแวะพกัมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. ทกุท่านจะได้สมัผสัปยุเมฆหมอกบางๆ และ
อากาศเย็นๆ บ้างครัง้เมฆจะลอยต ่าลงมาสมัผสักบักระเช้าท่ีเรานัง่อยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ให้ทา่นได้สมัผสัหมู่บ้านฝร่ังเศส(French Village) ท่ีการก่อสร้างได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก
หมู่บ้านของฝร่ังเศสในศตวรรษท่ี 19 บานาฮิลล์แตเ่ดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่
สมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ก่อนท่ีจะถูกทิง้ร้างและได้รับการปรับโฉมให้กลบัมาสวยงาม
และมีชีวิตชีวาอีกครัง้ น าท่านพบกับวิลล่าสวยงามแบบฝร่ังเศส สวนดอกไม้ วดั ร้านอาหาร คาเฟ่ 
สวนสนกุในร่มขนาดใหญ่ท่ีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนดิสนีย์แลนด์ของเวียดนามมีเคร่ืองเล่นตา่งๆ สวน
สนุกบานาฮิลล์แฟนตาซีปาร์ค (Fantasy Park) (รวมคา่เคร่ืองเล่นในสวนสนกุ ยกเว้นยกเว้นโซน
ของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ท่ีไม่รวมในรายการ) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกท่ีซ่อนอยู่ใน



 

 

ประสาทบนภูเขา ท่านจะได้สนกุกบัเคร่ืองเล่นตา่งๆ มีตัง้แตแ่บบเด็กๆ จนถึงต่ืนเต้นแบบผู้ ใหญ่ ไม่
ว่าจะเป็น รถบัม้ TOWER DROP ม้าหมนุ ปลาหมึกยกัษ์ ยิงปืน เคร่ืองเล่น 3D 4D 5D เป็นต้น หรือ
ท่านเดินเล่นถ่ายรูปได้ทุกมุมสวยๆ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์
ฝร่ังเศส ท่ีมีทัง้ดอกไม้ ต้นไม้ มีมมุถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดช่ืนสดุบนเขาสงู  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารบนบานาฮลิล์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาต)ิ   
พักที่ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 

กรณีลูกค้าเดนิทาง 3 ท่าน โรงแรมบนบานาฮลิล์ไม่มีห้องพักส าหรับ 3 ท่าน และไม่มีการเสริมเตียง  
***หมายเหตุ ส าหรับห้องพักบนบานาฮลิล์ห้องพักครอบครัว 3 ท่าน *** 
- ห้อง Family Superior (เตียง 2ชัน้ 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิ่ม 300 บาทต่อท่าน 
- เลือกเฉพาะพักเดี่ยวบนบานาฮลิล์ 1คืน เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 สะพานมือ-รถรางขึน้เขา-อุโมงค์เก็บไวน์-เรือกระด้ง-หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน-ฮอยอัน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมสะพานมือสีทอง (Golden bridge) พลาดไม่ได้กับจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ท่ีฮิตท่ีสุดในตอนนี ้
ด้านหน้าของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูท่ีมองเห็นจดุตา่งๆ บนภเูขา หากเป็นชว่งเช้ามีหมอก
บางๆก็ เป็นภาพท่ีสวยงามดงัจินตนาการ รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine Cellar ท่ีมีอโุมงค์ใต้ดิน
ไว้บม่ไวน์ ให้เก็บภาพอยา่งสวยงาม น าทา่นลงกระเช้าเดนิทางตอ่สูต่วัเมืองดานงั 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจีนหมูป้ิง) 
  น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านก๊ัมทาน (Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! น่ังเรือ

กระด้ง หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ี
พกัอาศยัของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมาน าท่ี
พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 



 

 

 น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมได้รับการ
ขึน้ทะเบียนจากองค์การยเูนสโก ซึง่มนต์เสนห์่อยูท่ี่บ้านโบราณซึง่อายเุก่าแก่กวา่ 200ปี มีหลงัคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมท่ีไม่ซ า้แบบทัง้ในด้านศิลปะและการแกะสลกั 
ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีนแล้วตรงไปไหว้พระท่ี วัดกวางตุ้ ง ท่ีชาวจีน
(กวางตุ้ง) ฟุกเกว๋ียนท่ีนบัถือกวนอู ให้ความเคารพนบัถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคล มี
เร่ืองราวของสามก๊กล้อมรอบสถานท่ีแห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้าชมุชน
ชาวจีน ชมสะพานญ่ีปุ่น สะพานเก่าไหลเวียน ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองฮอยอนั เช่ือว่าถูกสร้าง
เพ่ือเช่ือมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาติเข้าด้วยกัน และบ้านโบราณ อายยุาวนานกว่า 200 ปี ซึ่ง
สร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมท่ียงัคงเหลืออยูข่องชาวจีนเข้าเม่ือศตวรรษท่ี17 ให้ทา่นได้เก็บ
ภาพแห่งความประทบัใจ ตอ่ด้วยการช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมือ
อนัวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ เมืองฮอยอนั เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผ้าพนัคอ ตะเกียบไม้แกะสลกั 
ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวียดนาม) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

 จากนัน้น าทา่นชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณ์แหง่ใหมเ่มืองดานงัในโอกาสครบรอบ 
38ปี ท่ีเมืองดานงัได้รับอิสรภาพและเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีมาเมืองดานงั ต้องแวะชม
ความสวยงาม และชมคาร์ฟดราก้อน(Carp Dragon) ใกล้กบัสะพานมงักรทองเป็นสตัว์ในต านาน
ท่ีพน่น า้จากปากคล้ายกบัเมอร์ไลอ้อนของสิงคโปร์เป็นอนสุาวรีย์ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของดานงั 
ซึ่งคาร์ฟดราก้อนนีมี้ความหมายให้ชาวเวียดนาม หมัน่ศกึษาหาความรู้มาประดบัตน เพ่ือ ท่ีเม่ือเติบ



 

 

ใหญ่ เรียนสงูขึน้ก็จะกลายร่างเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ ชมสะพานแห่งความรัก (Love 

Bridge Da Nang) เป็นท่ีนิยมของหนุม่สาวคูรั่กท่ีจะมาซือ้กญุแจคล้องใสส่ะพาน ริมแมน่ า้หาน ซึง่มี
ความกว้างใกล้เคียงกบัแม่น า้เจ้าพระยา ประดบัตกแตง่ด้วยเสารูปหวัใจ และจากสะพานแห่งนีท้าง
ด้านหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเตม็ๆ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ Magnolia Hotel Danang หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 



 

 

 4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิดอนเมือง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าท่านสู่ตลาดฮาน(Ham Market) ตลาดท่ีรวบรวมสินค้ามากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาว

เวียดนามและชาวไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพืน้เมือง โดยเฉพาะงาน
ฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุ
ประจ าชาตเิวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นท่ีระลึกมากมายเพ่ือฝากคนท่ีบ้าน  
น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานัง เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ
สมัภาระ รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหม่ี) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศ
ฝรั่งเศส หรือเรียกอีกช่ือว่า "แซนด์วิชเวียดนาม" (บริการบนรถ) 

12.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชียเท่ียวบินท่ี FD637 (12.40-14.20) ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

14.20 น. เดนิทางถึง กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
07-10 มกราคม 66 15,999 15,999 4,000 
27-30 มกราคม 66 15,999 15,999 4,000 
28-31 มกราคม 66 15,999 15,999 4,000 

11-14 กุมภาพันธ์ 66 15,999 15,999 4,000 
17-20 กุมภาพันธ์ 66 15,999 15,999 4,000 
18-21 กุมภาพันธ์ 66 13,999 13,999 4,000 
24-27 กุมภาพันธ์ 66 15,999 15,999 4,000 
25-28 กุมภาพันธ์ 66 15,999 15,999 4,000 

03-06 มีนาคม 66 18,999 18,999 4,000 
04-07 มีนาคม 66 18,999 18,999 4,000 
11-14 มีนาคม 66 15,999 15,999 4,000 
16-19 มีนาคม 66 15,999 15,999 4,000 
18-21 มีนาคม 66 15,999 15,999 4,000 
25-28 มีนาคม 66 15,999 15,999 4,000 
01-04 เมษายน 66 15,999 15,999 4,000 



 

 

08-11 เมษายน 66 16,999 16,999 4,000 
09-12 เมษายน 66 16,999 16,999 4,000 
21-24 เมษายน 66 14,999 14,999 4,000 
22-25 เมษายน 66 14,999 14,999 4,000 

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 18,999 18,999 4,000 
05-08 พฤษภาคม 66 15,999 15,999 4,000 
06-09 พฤษภาคม 66 15,999 15,999 4,000 
11-14 พฤษภาคม 66 15,999 15,999 4,000 
12-15 พฤษภาคม 66 15,999 15,999 4,000 
13-16 พฤษภาคม 66 15,999 15,999 4,000 
18-21 พฤษภาคม 66 14,999 14,999 4,000 
19-22 พฤษภาคม 66 14,999 14,999 4,000 
20-23 พฤษภาคม 66 14,999 14,999 4,000 
25-28 พฤษภาคม 66 14,999 14,999 4,000 
26-29 พฤษภาคม 66 14,999 14,999 4,000 
27-30 พฤษภาคม 66 14,999 14,999 4,000 
02-05 มิถุนายน 66 18,999 18,999 4,000 
03-06 มิถุนายน 66 18,999 18,999 4,000 
08-11 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
09-12 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
10-13 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
15-18 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
16-19 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
17-20 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
22-25 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
23-26 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 
24-27 มิถุนายน 66 14,999 14,999 4,000 

29 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
30 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 

01-04 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 



 

 

06-09 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
07-10 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
08-11 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
13-16 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
14-17 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
15-18 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
20-23 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
21-24 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
22-25 กรกฎาคม 66 14,999 14,999 4,000 
27-30 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 4,000 
28-31 กรกฎาคม 66 18,999 18,999 4,000 
03-06 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 
04-07 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 
10-13 สิงหาคม 66 16,999 16,999 4,000 
11-14 สิงหาคม 66 18,999 18,999 4,000 
12-15 สิงหาคม 66 18,999 18,999 4,000 
17-20 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 
18-21 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 
19-22 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 
24-27 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 
25-28 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 
26-29 สิงหาคม 66 14,999 14,999 4,000 

31 สิงหาคม-03 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
01-04 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
02-05 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
07-10 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
08-11 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
09-12 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
14-17 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
15-18 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 



 

 

16-19 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
21-24 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
22-25 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 
23-26 กันยายน 66 14,999 14,999 4,000 

28 กันยายน-01 ตุลาคม 66 14,999 14,999 4,000 
29 กันยายน-02 ตุลาคม 66 14,999 14,999 4,000 
30 กันยายน-03 ตุลาคม 66 14,999 14,999 4,000 

05-08 ตุลาคม 66 15,999 15,999 4,000 
06-09 ตุลาคม 66 15,999 15,999 4,000 
07-10 ตุลาคม 66 15,999 15,999 4,000 
12-15 ตุลาคม 66 18,999 18,999 4,000 
13-16 ตุลาคม 66 18,999 18,999 4,000 
14-17 ตุลาคม 66 15,999 15,999 4,000 
19-22 ตุลาคม 66 15,999 15,999 4,000 
20-23 ตุลาคม 66 18,999 18,999 4,000 
21-24 ตุลาคม 66 18,999 18,999 4,000 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 



 

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 200,000 

บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

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

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ด้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศ

เวียดนาม 
3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลบัมาย่ืนร้องขอวีซา่อีกครัง้ 

(เน่ืองจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการย่ืนวีซา่เข้าประเทศให้กบัคนไทยส าหรับผู้ ท่ีประสงค์พ านกั
ระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไมเ่กิน 30 วนั) 

4. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
5. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
6. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
7. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
8. คา่ทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (สว่นของหวัหน้าทวัร์ไทย แล้วแตค่วาม

พึง่พอใจในการบริการ) 



 

 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 5,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 20 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน



 

 

ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  



 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน

แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 



 

 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 



 

 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตให้อยูไ่ด้สงูสดุ 30 วนั 
 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


