GROUP&GO VIETNAM

ญาตราง ดาลัด 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่ มต้น

9,990.บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป โดยมีไกด์ ท้องถิ่นให้ บริ การ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย

วัน

โปรแกรม

อาหาร

โรงแรม

B

L

D

ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

1

กรุ งเทพฯ – ญาตราง – วัดโพนากา – เมืองดาลัด
Bangkok – Nha Trang - Po Nagar Cham Towers – Da Lat



✓

✓

DRAGON KING
HOTEL

2

รถราง (Roller Coaster) – น้ าตกดาทันลา – พระราชวังบ๋ าวได๋ – เคเบิลคาร์ – วัดตัก๊ ลัม
– บ้านเพี้ยน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – โบสถ์รูปไก่ – ตลาดไนท์บาร์ซ่า
Datanla Waterfall - Dinh Bao Dai - Truc Lam Temple - Crazy House - Dalat Flower
Gardens - Dalat Cathedral – Night Market

✓

✓

✓

DRAGON KING
HOTEL

3

ดาลัด – ญาตราง – กระเช้าไฟฟ้ าข้ามเกาะ – สวนสนุกวินเพิร์ล
Da Lat – Nha Trang - Vinpearl Land

✓

✓

✓

ORIENTAL
NHATRANG HOTEL

4

ญาตราง – สนามบินญาตราง - กรุ งเทพฯ
Nha Trang – Nha Trang Airport - Bangkok

✓

✓



-

1

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดยรถ FORD TRANSIT

วันแรก
…… น.
…… น.
…… น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ – ญาตราง – วัดโพนากา – เมืองดาลัด
คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ เมืองญาตราง โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เดิน ทางถึ ง สนามบิ นนานาชาติกามซั ญ เมื องญาตราง ประเทศสาธารณรั ฐสั งคมนิยมเวี ยดนาม (เวลาท้องถิ่ น
เท่ากับประเทศไทย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาไทย)
ให้การต้อนรับท่าน จากนั้นนาท่านสู่เดินทางเข้าสู่ เมืองญาตราง เป็ นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงามเป็ นที่
ท่องเที่ยวสาคัญของเวียดนามและเป็ นศูน ย์กลางการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ญาตรางมี สภาพ
ภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบทั้งปี และในด้านประวัติศาสตร์ เมืองนี้เคยเป็ นส่ วนของอาณาจักรจาม
ปาซึ่งมีหลักฐานเป็ นปราสาทหิ นแบบจามที่หลงเหลืออยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนครอยู่ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 2 โบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นอิทธิ พลของ
อาณาจักรจามปามีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้นจะเป็ นอิฐแดงขนาดใหญ่โดยสร้างขึ้นเพื่ อ
ประดิ ษฐานเทพสตรี ภควตี ในอดีตเป็ น ที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮิน ดู แต่ปัจจุบันก็ย งั คงเป็ น ที่ไ หว้สัก การะเทพ
เจ้าของชาวเวียดนามอยู่

2

ค่า

วันที่สอง
เช้ า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ซึ่งเป็ นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็ นเมือง
แห่ง “ปารี สตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่ งความรัก“ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ
อันหนาวเย็น เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ าทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงามชม
สถาปั ต ยกรรมแบบทั้งสมัย เก่ า และสมัย ใหม่ ล้อ มรอบด้วยทิ วทัศ น์ เป็ นหมู่ บ้า นที่ เต็ ม ไปด้วยสี สั น สวยงาม
หลายหลากสี เหมือนลูกกวาดเป็ นเมืองแห่งโรแมนติค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก DRAGON KING HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
รถราง (Roller Coaster) – น้าตกดาทันลา – พระราชวังบ๋ าวได๋ – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลัม – บ้ านเพีย้ น – สวน
ดอกไม้ เมืองหนาว – โบสถ์ รูปไก่ – ตลาดไนท์ บาร์ ซ่า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านนั่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่ มรื่ นเขียวชอุ่มลงสู่ หุบเขาเบื้องล่างเพื่อชมและสัมผัสกับ
ความสวยงามของ น้าตกดาทันลา น้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสี ยงอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ของดาลัด จากนั้น นาท่านเข้าชม พระราชวังบ๋ าวได๋ ที่ประทับของกษัตริ ยเ์ บ๋ าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของ
ประเทศเวีย ดนามในยามที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานมา ณ เมื องดาลัด ที่ นี่นับว่ าเป็ นพระราชวังหลัง
สุ ดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศสเรื องอานาจอีกด้วย!!

Cr.Trans World Productions-flick

Cr.thalling55-flick

Cr.Sandra Cohen-Rose and Colin Rose-flick

จากนั้นนาท่านสู่ สถานี กระเช้าไฟฟ้ า “เคเบิลคาร์ ” ที่ทนั สมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิวให้เวลา
ท่านได้ชมและถ่ายรู ปวิวเมืองดาลัดในมุมมองที่สุดพิเศษไว้เป็ นที่ระลึก นาท่านชม วัดตั๊กลัม ที่นี่คือวัดพุทธใน
นิกายเซน (ZEN) แบบญี่ปนุ่ มหายานค่ะ ซึ่งแม้จะเป็ นพุทธเช่นนิกายเถรวาทแบบบ้านเรา แต่ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
หลายๆ ก็มีความแตกต่างกันอยู่บา้ ง

3

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม บ้ านเพีย้ น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2
ของเวี ย ดนาม ซึ่ ง เรี ย นจบสถาปั ตยกรรมมาจากฝรั่ งเศสโดยได้แรงบัน ดาลใจจากนิ ย ายเรื่ อ งดัง “Alice in
Wonderland” จากนั้นนาท่านเข้าชม สวนดอกไม้ เมืองหนาว และถ่ายรู ปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานา
พันธุ์ที่อวดโฉมรู ปทรงและสี สันอันสุ ดตระการตาตลอดทั้งปี ในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมือง ดาลัด
จากนั้นน าท่านข้าสู่ โบสถ์ รูป ไก่ ลักษณะโบสถ์งดงามสู งเด่ นสง่า มี หน้ าต่างทรงโค้ง ผนังเป็ นอิ ฐหนามาก
หน้าต่างเป็ นกระจกสี สั่งตรงจากฝรั่งเศส ส่ วนด้านนอกทาสี ชมพู มีรูปปั้นพระแม่มารี อยู่ดา้ นข้าง โบสถ์กุ๊กไก่
สูงถึง 47 เมตร หันไปทางภูเขา Lang Biang ซึ่งเป็ นจุดสูงสุ ดของเมืองดาลัด

Cr.Diane Selwyn – vi.wikipedia.org
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก DRAGON KING HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ งย่าน ตลาดไนท์ บาร์ ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้า นานาชนิด ตาม
อัธยาศัย
วันที่สาม
เช้ า
กลางวัน

ดาลัด – ญาตราง – กระเช้ าไฟฟ้ าข้ ามเกาะ – สวนสนุกวินเพิร์ล
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองญาตราง (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้ าไฟฟ้ าข้ ามเกาะ เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะ HON TRE จากมุมสู งสาหรับ
กระเช้าไฟฟ้ าแห่ งนี้ เป็ นระบบกระเช้าที่ทนั สมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูง จากนั้นให้
ท่านได้อิสระที่ สวนสนุกวินเพิร์ล (Vin Pearl Theme Park) เป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่และครบวงจรแห่ งใหม่
ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็ น4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้ า ที่มีชายหาดจาลองให้ได้นงั่ พักผ่อนหย่อนใจหรื อ
สามารถลงเล่นน้ าได้ สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่ องเล่นอันหวาดเสี ยวที่ทนั สมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุก
ในร่ ม มีเครื่ องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสได้ท้ งั รู ป รส กลิ่น เสี ยง เหมือนท่านได้มี
ส่ วนร่ วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ ที่ให้ท่านสามารถสนุ กสนานกับตูเ้ กมส์หยอดเหรี ยญได้ และ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ที่เป็ นอควาเรี ยมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จัดแสดงพันธุ์สัวต์น้ าหายากไว้กว่า 9,000 ชนิด

ค่า

วันที่สี่
เช้ า
......... น.

สมควรแก่เวลา นาท่าน ขึน้ กระเช้ า กลับสู่ตวั เมืองญาตราง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก ORIENTAL NHATRANG HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ญาตราง – สนามบินญาตราง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติญาตราง
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

*********************************************
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อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กาหนดการดินทาง

คณะ 6 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ านละ

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563

9,990 บาท

4,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
**ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเวียดนาม
อัตรานี้รวม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 ค่ารถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ กรุ งเทพฯ-ญาตราง / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และร้านอาหาร
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 800 บาท/ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ:
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ บริ การ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริ การ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่น
เท่านั้น
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับ
คนขับรถของท่านและทีมฯ
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชือ่ คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
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➢ วันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิ่นจะถือป้ ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
➢ สาหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลา
บิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ ก ารที่แ สดงข้างต้น ต้องมี ผูเ้ ดิน ทาง 6 ท่ านขึ้นไป กรณี จานวนผูเ้ ดิน ทางน้ อยกว่าหรื อมากกว่าที่ กาหนด กรุ ณ า
สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้ า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษ ัทฯ จะไม่ รั บผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถู กปฏิ เสธการเข้าเมื อ ง อัน เนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อ ไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
➢ หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้อ ยแล้ว เจ้าหน้ า ที่ ฝ่ ายขายจะนัดวัน -เวลา ไปรับหนังสื อ เดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้ง ไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมี
การเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่ สามารถทารี ฟันด์ได้ผู ้เดิน ทางต้องรอเงินค่ารี ฟั นด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่ านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของแต่ละสาย
การบิน
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❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชั่นตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์ โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ห้อ งพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ น แบบห้ องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้ อ งพักขึ้ นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ ล ะ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุน
ที่คดิ ไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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