
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAD02 DANANG HOI AN BANA HILLS (4D3N) 

สายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ) 



 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน THAI VIETJET AIR (VZ): ขึน้เคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 

VZ960 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 10.50 – 12.30  

VZ963 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 18.10 – 19.50 
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน า้หนักไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เคร่ืองบินได้น า้หนักไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองดานัง – วดัเทียนหมู่ – ตลาดดงบา - ลงเรือ

มงักรชมดนตรีเว้  (-/-/D) 
08.00  พร้อมกันที่สนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาเตอร์สายการบิน VIETJET AIR  

เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

10.50  เหินฟ้าสู่ เมืองดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR   เทีย่วบินที ่VZ960 

12.30 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม รับกระเป๋าสัมภาระ หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคน
เขา้เมือง เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซ่ึงเติบโตอยา่งรวดเร็วทั้งขนาดและความส าคญัซ่ึง
ตั้งอยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและที่ราบสูงตอนกลางของเวยีดนาม 

จากนั้นเดินทางเขา้สู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต โบราณสถานอันงดงามและทรงคุณค่า
วฒันธรรมที่มีแบบฉบบัของตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยนืยนัจาก องคก์ารยเูนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็น
มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ.2538 ให้เป็นมรดกโลกWORLD HIERIT AGE 1 ใน 3 แห่งที่มีอยูใน

ประเทศเวียดนามใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านเดินทางสู่ วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดียท์รงแปด
เหล่ียม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพทุธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคค์อยปกป้องเจดียแ์ห่งน้ี 
ภายในเจดียมี์พระสงักจัจายน์ปิดทองพระพกัตร์อ่ิมเอิบกบัพระพทุธอีกสามองคอ์ยูใ่นตูก้ระจก 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดดงบา ที่มีช่ือเสียงของเมืองเวใ้ห้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของที่ระลึกสินคา้เคร่ืองใช้
ต่างๆรวมไปถึงสินคา้พื้นเมืองของชาวเวยีดนาม 

หลงัอาหารค ่าน าท่าน ล่องเรือมงักรชมแม่น า้หอม แหล่งก าเนิดของแม่น ้ าหอมมาจากบริเวณตน้น ้ าที่อุดม
ไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกล่ินหอม เป็นแม่น ้ าสายสั้นๆ บนเรือทางจะได้ชมการแสดงดนตรีพื้นบา้น และ
นักร้องชาวเวียดนามที่จะมาขบักล่อมบทเพลงให้ท่านไดส้นุกสนาน (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45-60 
นาที) 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที่ THANH LICH , HUE โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 2 
พระราชวังเว้ – หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอนั – สะพานญีปุ่่น 

–บ้านโบราณ101 – วดักวางตุ้ง – สะพานมงักร - สะพานแห่งความรัก (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

THIEN MU 



 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเว้ ที่สร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ยาลอง ใชเ้ป็นที่รับรองเช้ือพระวงศร์ะดบัสูงและ
นกัการทูตต่างประเทศ สถานที่จดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอยา่งวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คาน ผนงัตกแต่ง
ดว้ยน ้ ามนัคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต  าหนักหลายหลงั อุทยาน วดั ศาลเจา้ของจกัรพรรดิราชวงศเ์ห

วยีนหลงั ระหว่างทางน าท่านชม หมู่บ้านแกะสลกัหินอ่อน ซ่ึงเป็นหมู่บา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นตวัเมืองดานงัที่
มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกในเร่ืองงานฝีมือ การแกะสลกัหินอ่อน หินหยก ท่านสามารถบนัทึกภาพหรือซ้ือ
งานแกะสลกัเหล่าน้ีเพือ่เอากลบัไปเป็นของฝาก หรือซ้ือกลบัไปเป็นของประดบัในบา้น 

   เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 หลงัจากนั้นน าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะไดรั้บชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน 
และระหวา่งที่ล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นที่น้ีก็จะมีการขบัร้องพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะเพื่อ

ประกอบเป็นจงัหวะดนตรี เดินทางสู่เมือง ฮอยอนั ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือ
เก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอันเป็นศูนยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่าง
ตะวนัออกกบัตะวนัตก ต่อมาเม่ือฮอยอนัไดรั้บความเสียหายจากการสู้รบและแม่น ้ าต้ืนเขิน เมืองท่าจึงไป
สร้างขึ้นที่เมืองดานังแทน ท าให้ฮอยอนัในปัจจุบนัสงบเงียบ มีสภาพบา้นเรือนที่สวยงาม สร้างด้วยไม้มี
ประตูแกะสลกัและห้องโปร่งๆ จนองคก์ารยเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์ไดริ้เร่ิมใหทุ้นท าโครงการบูรณะ 
เพือ่ปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ของเวยีดนาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOI AN ANCIENT TOWN 



 
 
 
 

   น าท่านชม สะพานญี่ปุ่ น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็น

ลอนคล่ืนตรงกลางสะพานมีเจดียท์รง  น าท่านขอพร ศาลเจ้าโบราณ เป็นศาลเจา้ที่เก่าแก่ของเมืองฮอยอนั 
ส่ีเหล่ียมจตัุรัส ซ่ึงสร้างเช่ือมเขตชาวญี่ปุ่ นกับชาวจีน บา้นประจ าตระกูลที่สร้างขึ้นเม่ือพ.ศ.2335 อยู่บน

ถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผูค้นที่อพยพมาจากฟุกเก้ียนที่มีแซ่เดียวกนั น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 
ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบา้นติดถนนสายหน่ึง หลังบา้นไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เป็นสถาปัตยกรรมที่
สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต ดา้นหน้าจะท าเป็นร้านบูติก ดา้นหลงั
เป็นที่เก็บสินคา้ ภายในเป็นที่อยูอ่าศยั มีลาดเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเช่ือมต่อส่วนที่พกัอาศยัหลาย
ส่วน รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองปู จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซ้ือของที่ระลึก ร้านคา้ขายของที่
ระลึกก็จะตั้งอยูใ่นบา้นโบราณ ยิง่เดินชมเมืองก็จะรู้สึกวา่เมืองน้ีมีเสน่ห์มาก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ 
รวมไปถึงไดรั้บอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่ น ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งน่าต่ืนตาทั้ง
บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกูล และร้านคา้ต่างๆ  น าท่านเดินทางสู่  

วดักวางตุ้ง  ชมยา่นการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่ วดักวางตุง้ ที่ชาว
จีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนที่นับถือกวนอู ให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิริมงคล มี

เร่ืองราวของสามก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งน้ี จากนั้นน าท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาว

คู่รักกนัมาซ้ือกุญแจใสคลอ้งใส่สะพาน น าท่านชม สะพานมังกร อีกหน่ึงที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มี
ความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้นลา้นดอง เช่ือมต่อสอง
ฟากฝ่ังของแม่น ้ าฮนั เปิดใหบ้ริการเม่ือ 29 มี.ค. พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพ
ของเมืองดานัง ซ่ึงสะพานมงักรแห่งน้ีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซ่ึงมีรูปป้ันที่มีหัวเป็นมงักร
และหางเป็นปลา พน่น ้ า (วนัเสาร์-อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพน่น ้ า และพน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAGON BRIDGE 



 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

พกัท่ี MERRY HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

DAY 3 
 ขึน้กระเช้าสู่บ่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง - สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค - สวนดอกไม้

ฝร่ังเศส – นั่งรถราง - โรงเกบ็ไวน์  (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นช่ือแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร 
ใชเ้วลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังที่ 1 
โดยไดเ้กิดแนวคิดการสร้างบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝร่ังเศส ในสมยัอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลงัจาก
จบสงครามฝร่ังเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดินทางออกจากเวยีดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าให้บานาฮิลลถู์กทิ้งร้างมา
เป็นเวลานาน ปัจจุบนัรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งน้ีอีกคร้ังในปี 

2009 พร้อมกบัไดมี้การสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดบัน ้ าทะเล เพือ่ใชเ้ป็นเส้นทาง
ส าหรับขึ้นไปยงัยอดเขาเดินทางถึงบานาฮิลล ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CABLE CAR 



 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ) 

น าท่านชม สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซ่ึงอยูบ่นเขาบาน่าฮิลส์ 
เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขา้งอุ้มไว ้ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุด
ท่องเที่ยวนึงที่ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลลใ์นวิวพาโนรามา 360 
องศา ไดอ้ยา่งเตม็อ่ิม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นอิสระท่านที่ สวนสนุก แฟนตาซี พาร์ค (ราคาทวัร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น 
ยกเวน้พิพธิภณัฑหุ่์นขี้ผึ้ง และเคร่ืองเล่นที่ใชร้ะบบหยอดเหรียญ) ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้
ทายความมนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผสิีง เกมส์สนุกๆ เคร่ืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ป

ป้ิงของที่ระลึกของสวนสนุก น าท่าน น่ังรถไฟโบราณขึน้เขาเพ่ือเข้าชมอโุมงค์เกบ็ไวน์ บนยอดเขาบานา
ฮิลล ์เป็นสถานที่เก็บไวน์ที่มีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค ์จะมีอุณหภูมิอยูท่ี่ 16 ถึง 20 องศา ว่า
กันว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานที่แห่งน้ีถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย

GOLDEN BRIDGE 



 
 
 
 

สถาปนิกชาวฝร่ังเศษ และสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝร่ังเศษ  หลงัจากนั้นเดินเที่ยวชม โซน

สวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์ร่ังเศส ที่มีดอกไมห้ลากหลายพนัธุถู์กจดัเป็น

สดัส่วนอยา่งสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  เพื่อไม่เป็นการรบกวนอิสระ
เดินเที่ยวและม้ืออาหารบนบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัที่ MERRY HOTEL , DANANG โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า   

 

BANA HILLS 



 
 
 
 

DAY 4 
วดัหลนิอึง๋ – หาดหมเีค – ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูม)ิ (B/L/-) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดหลนิอึง๋ นมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสูงใหญ่ยนืโดดเด่นสูง
ที่สุดในเวียดนาม ซ่ึงมีท าเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภูเขา ตั้งอยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอ๋ึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ 
ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวดัมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่
ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอยา่งของมนุษยซ่ึ์งแฝงไวด้ว้ยคติธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านชม หาดหมเีค เป็นหาดที่มีช่ือเสียงที่สุดในเมืองดานงั เน่ืองจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน ้ าทะเล
ใสสวยงาม ชายหาดน้ีไดรั้บความสนใจไปทัว่โลกในช่วงสงครามเวียดนาม เม่ือทหารอเมริกนัใชเ้ป็นพื้นที่

LADY BUDDHA 



 
 
 
 

พกัผ่อนหยอ่นใจ และเรียกหาดน้ีว่าหาดไชน่า หลงัจากสงครามส้ินสุดลง ชายหาดน้ีก็เป็นที่นิยมในหมู่คน
ทอ้งถ่ินและนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ตหรูผุดขึ้นหลายแห่ง ซ่ึงริมหาดก็จะมีเรือกระด้งของชาวบา้นที่ท  า
ประมงแถวๆน้ีลอยล าอยู ่อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน  ตั้ งอยู่ริมแม่น ้ าฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น ้ า ด้านหน้าตลาดมี
ประติมากรรมริมแม่น ้ าเป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทั้งของสดของแหง้ พวกปลาหมึกแหง้ปรุงรส กุง้แหง้ และ
ของที่ระลึก เส้ือผา้ต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝาก 
เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิง อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
ไดเ้วลาสมควรพาทุกท่านสู่สนามบิน 

18.10   เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ VIETJET AIR  เที่ยวบินที่ VZ960 
19.50    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

-------------------------------------------------------------------- 

** หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรณุา

สอบถามเจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียน

ไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้ง

ให้บริษทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

MY KHE BEACH 



 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายไุม่เกิน 
12 ปี) 

อตัราท่านละ 

พกัเด่ียว 
เพ่ิม 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว๋
เคร่ืองบิน
อตัรา  
ท่านละ 

วนัเดินทางเดือน ม.ค. 2563 
12 – 15 ม.ค. 2563 9999 9999 9999 2500 6500 

19 – 22 ม.ค. 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

22 – 25 ม.ค. 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

29 ม.ค. – 01 ก.พ.2563 11999 11999 11999 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน ก.พ.2563 
12 – 15 ก.พ.2563 11999 11999 11999 2500 6500 

16 – 19 ก.พ.2563 11999 11999 11999 2500 6500 

วนัเดินทางเดือน มี.ค. 2563 
04 – 07 ม.ีค. 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

08 – 11 ม.ีค. 2563 11999 11999 11999 2500 6500 

 
** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคเุทศกท้์องถ่ิน ตามธรรมเนียม 

1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเดก็ ยกเว้นเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนั

เดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ

ท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนั

เชค็อิน ** 
 

** ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ  3,900 บาท **  

(ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน และไม่มีเตียง)   



 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ี รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลี่ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง   

กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้่ายการจองทวัรแ์บบ ไม่ใชต่ัว๋เครื่องบนิ ตามทีต่ามทีต่าราอตัรา

ค่าบรกิารระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน VIETJET AIR  อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ทอ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณไีม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่าเบี้ยประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข

ตามกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผู้

เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถให้

มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณทีี่กระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

สายการบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

× ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 

× ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 



 
 
 
 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเข้าม าใหม่ นัน่หมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ 
(WAITING LIST) กจ็ะให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ทีบ่รษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 - ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
 ** ยกเว้น พีเรียดท่ีมีวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ก่อนเดินทาง ** 
     - ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 

- ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารที่ช าระมาแล้วทัง้หมด
ทัง้นี้ ทางบรษิทัจะหกัค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่
นกัท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ัง่ตัว๋เครื่องบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น เช่น 
สถานทูตปฏเิสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรยีบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณตี้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆ
ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขส าคญัอ่ืนๆท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจ าเป็นต้องมีขึ้นต ่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่

สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะเดนิทางได ้ทางบรษิทัยนิดทีี่

จะประสานงาน เพื่อใหทุ้กท่านเดนิทางตามความประสงคต์่อไป  



 
 
 
 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ 

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

 กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา

เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง หรือตัง้แต่ที่ท่านเริม่จองทวัร์ เพื่อให้ทางบรษิัทประสานงานกบัสายการบิน เพื่อ

จดัเตรยีมล่วงหน้า กรณีมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิที่เกิด

ขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดนิทาง พร้อมส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านให้กบัเจ้าหน้าที่หลงัจากช าระเงนิ

กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หน้าทีใ่หท้ราบ 

 กรณทีี่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบ

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใชใ้นการ

ออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง

ใหท้่านอย่างน้อย 5 หรอื 7 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง

ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

 หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  



 
 
 
 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่

ท่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมสีถานที่

ท่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลื่นไดต้้องใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่

สามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา

ได ้

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ 

เหตุการทางการเมอืง การล่าชา้ของสายการบนิ เงื่อนไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้

ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจ้ง

ใหท้ราบล่วงหน้า 

 เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บั

บรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก

เกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวนัเดนิทาง เจา้หน้าทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนงัสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเลก็น้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี

กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสอืเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ 

และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนงัสอืเดนิทาง หากท่านได้

ส่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแล้ว กรณีทีย่งัไม่แ (ตัว๋เครื่องบนิ) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่

หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครื่องบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้

จรงิทัง้หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบั

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 



 
 
 
 

 เกีย่วกบัทีน่ัง่บนเครื่องบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ัง่บนเครื่องบนิ กรณลูีกค้าเดนิทางด้วยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ

พยายามทีสุ่ดใหท้่านไดน้ัง่ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

 ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั 

จงึอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิ้น ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้สิน้ 

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , 

การประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความรบัผดิชอบของบรษิทั  

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง ไม่วา่กรณใีดๆก็

ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงั

จุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 รายการนี้เป็นเพยีงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยนืยนัจากบริษทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 

 

 

 


