
 

      

เดดินทางระหวว่าง  พฤษภาคม – ตตลาคม 2560
เดดินทางตตตั้งแตว่ 10 ทว่านขขตั้นไปไมว่มมีหตวหนน้าทตวรร์   มมีไกดร์ทน้องถดิถิ่นพพดภาษาไทยใหน้บรดิการ

WONDERFUL VIETNAM
HANOI - SAPA

4 DAYS 3 NIGHTS

Highlight
 ชม เมมืองซาปา เมมืองแหว่งลมหนาว  สายหมอก  และดอกไมน้
 ชมนาขตตั้นบตนไดอตนสวยงามทมีถิ่ หมพว่บน้าน กตกั๊ต กตกั๊ต  สวดิตเซอรร์แลนดร์แหว่งเวมียดนาม
 เดดินเลว่นสบายๆ  และชน้อปปดิตั้งทมีถิ่ “ซาปา  ไนทร์มารร์เกก็ต”
 ชมความสวยงามของดอกไมน้บนยอดเขาฮตมรอง  พรน้อมใชมวดิวเมมืองซาปาแบบพาโนรามา
 ชน้อปปดิตั้งของฝากคนทางบน้านทมีถิ่ถนน 36 สาย  มมีสดินคน้าหลากหลายชนดิดใหน้ชน้อปกตนอยว่างจตใจ
 เดดินทางดน้วย เวมียดนาม แอรร์ไลนร์  (VN) สายการบดินแหว่งชาตดิ  พรน้อมอาหารเสดิรร์ฟบนเครมืถิ่อง
  รตบฟรมี!!! หมอนรองคอทตกทมีถิ่นตถิ่ง

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

12,900.-



วตนแรก กรตงเทพ – เวมียดนาม – วตดหงง๊อกเซดิน – ทะเลสาบคมืนดาบ – วดิหารวรรณกรรม 
10.30 น.  พรต้อมกกนททรสนามบดินสตวรรณภพมดิ ชตตั้น 4 ผพน้โดยสารขาออก เคานร์เตอรร์  L ประตพ 5-6 เจต้าหนต้าททรคอยใหต้การตต้อนรกบและออานวย

ความสะดวกใหต้ททานกทอนขขขนเครรรอง
12.20 น. เดรนทางสสท  เวมียดนาม โดยสายการบดิน VIETNAM  AIRLINES เทมีถิ่ยวบดินทมีถิ่ VN610
14.10 น. ถขงสนามบดินนอยไบ กรตงฮานอย พบกกบมกคคคุเทศกกทต้องถรรนคอยใหต้การตต้อนรกบและออานวยความสะดวกตลอดการเดรนทาง

หลกงผทานพรธทการตรวจคนเขต้าเมรอง เดรนทางสสทตกวเมรองฮานอย มทความหมายวทา “ เมรองททรมทแมทนอขาไหลผทาน” ซขรงหมายถขงแมทนอขา
แดงททรไหลผทานตกวเมรองฮานอย อกนเปป็นเมรองหลวงของประเทศเวทยดนาม ตกขงอยสททางเหนรอของประเทศ มทประวกตรศาสตรก
ยาวนานกวทา 2,000 ปท    นอาททานขต้ามสะพานแสงอาทดิตยร์ ชม ทะเลสาบคมืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมรองฮานอย ทะเลสาบแหทง
นทขมทตอานานกลทาววทาในสมกยททรเวทยดนามทอาสงครามสสต้รบกกบประเทศจทน กษกตรรยกแหทงเวทยดนามไดต้สงครามมาเปป็นเวลานาน แตท
ยกงไมทสามารถเอาชนะทหารจากจทนไดต้สกกทท ทอาใหต้เกรดความทต้อแทต้พระทกย เมรรอไดต้มาลทองเรรอททรทะเลสาบแหทงนทข  ไดต้มทเตทา
ขนาดใหญทตกวหนขรงไดต้คาบดาบวรเศษมาใหต้พระองคก เพรรอทอาสงครามก กบประเทศจทน หลกงจากททรพระองคกไดต้รกบดาบมานกขน
พระองคกไดต้กลกบไปทอาสงครามอทกครกข ง และไดต้รกบชกยชนะเหนรอประเทศจทน ทอาใหต้บต้านเมรองสงบสคุข เมรรอเสรป็จศขกสงคราม
แลต้ว พระองคกไดต้นอาดาบมาครน ณ ทะเลสาบแหทงนทข   ชม วตดหงง๊อกเซดิน วกดโบราณ ภายในประกอบดต้วย ศาลเจต้าโบราณและ เตทาสตต๊าฟ
ขนาดใหญท ซขร งมท ความเชรร อวท า เตทาตกวนทข คร อเตทาศก กดรด สรทธรด 1 ใน 2 ตกว ททร อาศก ยอยสท ในทะเลสาบแหทงนทข มาเปป็นเวลาชต้านาน   ชม วดิหารวรรณกรรม วกด
โบราณ เปป็นมหาวรทยาลกยแหทงแรกและยกงเปป็นสถานททรใชต้สอบจองหงวนในสมกยโบราณ ภายในวกดประกอบดต้วยปต้ายหรนประกาศรายชรรอ
ผสต้สอบผทานเปป็น  จอหงวน  และยกงมท  ศาล เ ท พ เ จน้ า ข ง จมืตั้ อ และสานคุศรษยก ปกจจคุบกนไดต้เปป็นวกดททรนกกเรทยนนกกศขกษาชาวเวทยดนามมาขอพร
ในการสอบ  

คคถิ่า  บรดิการอาหารคคถิ่า ณ  ภตตตาคาร 
ทมีถิ่พตก  โรงแรม  MOON  VIEW  HOTEL  3 ดาว  หรมือเทมียบเทว่า

วตนทมีถิ่สอง ฮานอย – ซาปา – หมพว่บน้าน กตกั๊ต กตกั๊ต – ทตว่งนาขตตั้นบตนได – ซาปา  ไนทร์มารร์เกก็ต
เชน้า  บรดิการอาหารเชน้า ณ หน้องอาหารของโรงแรม

ออกเดรนทางจาก ฮานอย สพว่ ซาปา    (ระยะทางประมาณ  245 กม. ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ  5-6 ชกรวโมง  ขขขนอยสทกกบการ
จราจร ณ วกนเดรนทาง)  ระหวทางทางททานจะไดต้เพลรดเพลรนกกบบรยากาศ  เทรอกเขา  และวรวทรวทกศนก  สสท เมรองแหทงสายหมอก

กลางวตน  รตบประทานอาหารกลางวตน  ณ  ภตตตาคาร
นอาททานชม หมพว่บน้าน กตกั๊ต กตกั๊ต  ถรอวทาเปป็นสวรสเซอรกแลนดกของเวทยดนาม จากรรมถนนจะมททางเดรน สามารถลงเดรนเททรยวดต้านลทาง
ไดต้  ทรรปนทขนกกททองเททรยวอาจใชต้เวลาราว 1 ชกรวโมง เดรนชมบรรยากาศททรอยสทดต้านลทาง สกมผกสนาขต้าว  หรรอ  ทตว่งนาขตตั้นบตนได        
และหมสทบต้านชาวเขาไดต้อยทางใกลต้ชรด  

คคถิ่า  บรดิการอาหารคคถิ่า ณ ภตตตาคาร   
เดรนเลทนเลรอกซรขอของททรตลาด ซาปา  ไนทร์มารร์เกก็ต  สรนคต้านานาชนรด ทกขงสรนคต้าพรขนเมรอง ผต้าพกนคอ หรรองานหกตถกรรมตทางๆ  
จากชาวเขา
ทมีถิ่พตก  โรงแรม  HOLIDAY  SAPA  3 ดาว หรมือเทมียบเทว่า

วตนทมีถิ่สาม ยอดเขาฮตมรอง– นคตั้าตกสมีเงดิน - ซาปา – ฮานอย  
เชน้า  บรดิการอาหารเชน้า ณ หน้องอาหารของโรงแรม

 นอาททานชมทกศนทยภาพ ทะเลหมอกบน ยอดเขาฮตมรอง ชมสวนไมต้ดอก และสวนหรนททรสวยงาม ชมทรวทกศนกเมรองซาปาในมคุม

      



มองแบบพาโนรามา เมรองซาปาลต้อมไปดต้วยเทรอกเขา และเทรอกเขาเหลทานทขทอดยาวมาจากมณฑลยสนานในประเทศจทนตอนใตต้   
ชม  เทรอกเขาหวทางเหลทยนเซรน รวมถขงยอดเขาททรโดดเดทนททรสคุดในบรรดายอดอรรนๆ ครอ ยอดเขาฟานซทปกน ซขรงมทความสสงถขง            
3,143 เมตร สสงททรสคุดในอรนโดจทน จนไดต้ฉายาวทา หลกงคาแหทงอรนโดจทน  ชม นคตั้าตกสมีเงดิน เปป็นนอขาตกททรสวยงามททรสคุดในเมรองซาปา 
ไหลจากยอดเขาฟานซทปกน ซขรงสามารถมองเหป็นไดต้อยทางชกดเจนจากระยะไกล  มทความสสงประมาณ 100 เมตร   มทหลายระดกบ 
สายนอขาลกดเลาะตามหนต้าผาลงมาอยทางสวยงาม     

กลางวตน  รตบประทานอาหารกลางวตน  ณ  ภตตตาคาร
ออกเดรนทางกลกบสสท  ฮานอย (ใชต้เสต้นทางเดรม  ระยะทางประมาณ 245 กม. ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ 5-6 ชกรวโมง ขขขนอยสทกกบการ
จราจร ณ วกนเดรนทาง) 

คคถิ่า  บรดิการอาหารคคถิ่า ณ ภตตตาคาร  
ทมีถิ่พตก  โรงแรม  MOON  VIEW  HOTEL 3 ดาว หรมือเทมียบเทว่า

วตนทมีถิ่สมีถิ่    สตสานลตงโฮ – เจดมียร์เสาเดมียว –    ถนน 36 สาย – ฮานอย - กรตงเทพฯ
เชน้า  รตบประทานอาหารเชน้า ณ หน้องอาหารของโรงแรม  

ชม สตสานลตงโฮ สรต้างขขขนเมรรอปทค.ศ.1973 ชมรทางของรกฐบคุรคุษอาวคุโสของอดทตประธานาธรบดทโฮจรมรนหก  ซขรงไดต้รกบการอาบนอขายา
เปป็นอยทางดทอยสทในโลงแกต้วภายในหต้องททรควบคคุมอคุณหภสมรคงททร  ชมเขตบต้านพกกททรอยส ทอาศกยของททานอดทตประธานธรบดท
โฮจรมรนหกซขรงครกข งหนขรงใชต้เปป็นศสนยกบกญชาการในสงครามเวทยดนาม   (วกนจกนทรกและวกนศคุกรก  สคุสานลคุงโฮปรดทอาการจะเปลทรยน
ไปททรวกดขวทานถกนหกแทน )  จากนกขนชม วตดเจดมียร์เสาเดมียว ททรมทอายคุกวทา 400 ปท เปป็นเจดทยกไมต้ททรมทความงดงามมาก ตกขงอยสทบนเสาตต้น
เดทยวกลางสระบกวเปป็นททรเคารพสกกการะของชาวเวทยดนามมาแตทโบราณ  นอาททานชม พดิ พดิ ธภต ณฑร์ โ ฮจดิ มดิ นหร์     สถานททร แสดงประวกตร
การเดรนทางของลคุงโฮ ในการศขกษาหาความรสต้เพรร อกอบกส ต้ ชาตร ภายในอาคาร มทการจกดแบทงเปป็นหต้องตทาง ๆ    จกดแสดงงานศรลปะ และภาพถทายตทางๆ
ซขร ง เ ปป็ น กร จ ก ร ร ม ททร อ ดท ต ป ร ะ ธ า น า ธร บ ดท ฯ เ ค ย ทอา เ มรร อ ค รกข ง มท ชท วร ต อ ยสท   

กลางวตน     บรดิการอาหารกลางวตน ณ ภตตตาคาร    
นอาททานสสทยทาน ถนน 36 สายเกว่า แหลทงขายของททรระลขกและสรนคต้าพรขนเมรอง ใหต้ททานชต้อปปรข งสรนคต้าตามอกธยาศกยซขรงมทของฝาก 
และของททรระลขก มากมาก  อาทร  กระเปป๋ากป็อปปทข แบรนดกเนม  รองเทต้ากป็อปปทข แบรนดกเนม  เสรขอผต้า ไมต้แกะสลกกตคุต๊กตาสาว
เวทยดนาม ททรทอาจากไมต้ ฯลฯ  ชต้อปปรข งอยทางจคุใจเปป็นของฝากคนทางบต้าน  สมควรแกทเวลานอาททานเดรนทางสสท  สนามบดินนอยไบ 

15.35 น. เหดินฟน้าสพว่กร ตงเทพ  โดยสายการบดิน  VIETNAM  AIRLINES  เทมีถิ่ยวบดินทมีถิ่ VN613
17.35 น. ถขง สนามบดินสตวรรณภพมดิ โดยสวตสดดิภาพ

ขน้อควรควรทราบ : 
 สคาหรตบทว่านทมีถิ่ตน้องออกตตตั๋วภายในประเทศ (เครมืถิ่องบดิน, รถทตวรร์, รถไฟ) กรตณาสอบถามเจน้าหนน้าทมีถิ่ฝว่ายขายกว่อนทคาการออก

ตตตั๋ว เนมืถิ่องจากสายการบดินอาจมมีการปรตบเปลมีถิ่ยนไฟลร์หรมือเวลาบดิน โดยไมว่ไดน้แจน้งใหน้ทราบลว่วงหนน้า

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

      



อตตราคว่าบรดิการ    (   ออกเดดินทาง   10   ทว่านโดยไมว่มมีหตวหนน้าทตวรร์    //   กรณมีกรตง๊ปถขง   20   ทว่านมมีหตวหนน้าทตวรร์   )

กคาหนดการดดินทาง ผพน้ใหญว่ พตก
หน้องละ 2-3 ทว่าน

เดก็ก อายต 2-12 ปมี พตกเดมีถิ่ยว
เพดิถิ่มทว่านละพตกกตบ 1 ผพน้ใหญว่

พตกกตบ 2 ผพน้ใหญว่
มมีเตมียง

พตกกตบ 2 ผพน้ใหญว่
ไมว่มมีเตมียง

22-25 มดิ.ย. 2560
29 มดิ.ย.-2 ก.ค. 2560 14,900 3,500

10-13,13-16,22-25 ก.ค 2560
17-20 ส.ค. 2560
9-12 ก..ย 2560

28 ก.ย.-1 ต.ค. 2560

13,900 3,500

6-9 ก.ค. 2560
29 ก.ค.-1 ส.ค. 2560
3-6, 24-27 ส.ค 2560
31 ส.ค-3 ก.ย 2560

14-17,21-24 ก.ย 2560

14,900 3,500

5-8 ต.ค 2560 12,900 3,500

11-14 ส.ค. 2560 14,900 3,500

โปรแกรมทตวรร์อาจจะมมีการเปลมีถิ่ยนแปลง เชว่น สลตบทมีถิ่ทว่องเทมีถิ่ยวตามความเหมาะสม

อตตรานมีตั้รวม 
 คทาตก ตวเครรรองบรนไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรคุต๊ปเททานกขน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบคุในรายการ
 คทาภาษทสนามบรน และคทาภาษทนอขามกนตามรายการทกวรก 
 คทารถปรกบอากาศนอาเททรยวตามระบคุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนคุญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบคุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถครนเปป็นเงรนไดต้ เนรรองจากบรรษกทฯ ตต้องจองและซรขอตก ตวลทวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบคุ หรรอเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คทาอาหารตามททรระบคุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพรขนเมรองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนคุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กก. 
 คทาประกกนอคุบกตรเหตคุในการเดรนทาง คคุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG ประกกนภกย (เงรรอนไขตามกรมธรรมก)

อตตรานมีตั้ไมว่รวม 

      



 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสรอเดรนทาง หรรอคทาธรรมเนทยมในการยรรนใบอนคุญาตเขต้า-ออกเมรองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตกว อาทร คทาโทรศกพทก, คทาซกกรทด, คทาเครรรองดรรมและอาหารนอกเหนรอจากททรระบคุในรายการ
 คทาอาหารและเครรรองดรรมททรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนรอจากททรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกกนเปป็นกรณทพรเศษ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหกก ณ ททรจทาย 3%
 คทาทรปพนกกงานขกบรถ, ไกดกทต้องถรรน  มาตรฐานวกนละ 5 USD. x 4 วกน = 20 USD.

เงมืถิ่อนไขการเดดินทาง
 เดรนทางตกขงแตท 10 คนไมทมทหกวหนต้าทกวรก (มทไกดกทต้องถรรนชอานาญ พสดภาษาไทยบรรการ)   หากมทผสต้เดรนทางตกขงแตท 20 คนขขขนไป  มท

หกวหนต้าทกวรกเดรนทางพรต้อมคณะ

บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้เดรนทางตอรากวทา 10 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า
กทอนเดรนทาง 15 วกน

บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรกบเปลทรยนโปรแกรมเพรรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตคุอกนเนรรองมาจากการ
ลทาชต้าของสายการบรน, การนกดหยคุดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อคุบกตรเหตคุ ฯลฯ โดยจะคอานขงถขงผล
ประโยชนกของผสต้เดรนทางเปป็นสอาคกญ

บรรษกทฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขขขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมรอง อกนเนรรองจากการกระทอาททรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรรอการหลบหนทเขต้าเมรอง ฯลฯ และจะไมทครนเงรนคทาทกวรกททรชอาระมาแลต้ว

บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สขนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อคุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนรอจากการควบคคุมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคทาใชต้จทายททรเกรด
ขขขนตามจรรงเททานกขน เชทน คทามกดจอาตก ตวเครรรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยรรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ

การสคารองทมีถิ่นตถิ่งและชคาระเงดิน
 ยมืนยตนการสคารองทมีถิ่นตถิ่งกกบเจต้าหนต้าททรฝทายขาย พรน้อมสว่งสคาเนาหนตงสมือเดดินทาง 

 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนททรจอง เงรนมกดจอาถรอเปป็นการยรนยกนการจองของททาน

o ยคุโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดก ททานละ 25,000 บาท

o ญทรปคุทน เกาหลท ดสไบ ศรทลกงกา อรนเดทย อรนโดนทเซทย ททานละ 10,000 บาท

o จทน ไตต้หวกน เวทยดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สรงคโปรก ททานละ 5,000 บาท

 คทาทกวรกสทวนททรเหลรอทกขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรกสทวนททรเหลรอตามกอาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถรอวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมท

เงรรอนไข และขอสงวนสรทธรด ในการครนเงรนมกดจอา

      



 หลกงจากสอารองททรนก รงเรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสรอเดรนทางและเอกสารอรรนททรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพรรอดอาเนรนการยรรนขอวทซทา (สอาหรกบประเทศททรตต้องทอาวทซทา)

การยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน  ครนเงรนมกดจอาทกขงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน  หกกเงรนคทาทกวรก 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน  หกกเงรนคทาทกวรก 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง  หกกเงรนคทาทกวรก 100%
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตก ตวเครรรองบรนแลต้ว หากเปป็นตก ตวททรสามารถทอา Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา 

Refund ตามระบบและเงรรอนไขของสายการบรนเททานกขน (ประมาณ 3 เดรอน)

ตตตั๋วเครมืถิ่องบดิน
 ตก ตวเครรรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลรรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททร

สายการบรนเรทยกเกป็บ และการจกดททรนก รงของกรคุต๊ปเปป็นไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษกทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซง
ไดต้ 

 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนอขามกนเชรขอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนททร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมทการปรกบขขขนราคาในภายหลกง ถรอเปป็นคทาใชต้จทายสทวนททรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ใน
การเรทยกเกป็บตามความเปป็นจรรง ณ วกนททรออกตก ตว

โรงแรมและหน้องพตก
 หต้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปป็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขขขนอยสทกกบการวางรสปแบบของแตทละ

โรงแรม กรณทผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอรรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามททรตต้องการ 
 โรงแรมอนคุญาตใหต้มทผสต้เขต้าพกกใน 1 หต้องมากททรสคุด ครอ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอมทจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปป็นหต้องพกกคสท และเพรรม

เตทยงเสรรมใหต้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอไมทมทเตทยงเสรรมใหต้ ททานจอาเปป็นตต้องแยกเปป็นพกกหต้องเดทรยว และ

ตต้องชอาระคทาหต้องพกกเดทรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครรรองปรกบอากาศ เนรรองจากเปป็นประเทศททรอยส ทในแถบอคุณหภสมรตอรา เครรรองปรกบอากาศจะเปรด

ใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานกขน
 ในกรณทททรมทการจกดประชคุมนานาชาตร (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตทางๆ เปป็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขขขน 3-4 เททาตกวจากราคา

ตต้นทคุนททรครดไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด ในการปรกบเปลทรยนหรรอยต้ายไปพกกเมรองใกลต้เคทยงเพรรอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสตมภาระเดดินทาง

      



 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนคุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กรโลกรกม (สอาหรกบผสต้
โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมทนอขาหนกกเกรน สายการบรนมทสรทธรด เรทยกเกป็บคทาระวางนอขาหนกกเพรรมไดต้

 กระเปป๋าสกมภาระททรสายการบรนอนคุญาตใหต้นอาขขขนเครรรองไดต้ ตต้องมทนอขาหนกกไมทเกรน 7 กรโลกรกม และมทความกวต้าง+ยาว+สสง ไมท
เกรน 115 เซนตรเมตร หรรอ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรขว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรขว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรขว) 

 ในบางรายการทกวรก ททรตต้องมทบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหต้ตอรากวทามาตรฐาน
ไดต้ ทกขงนทขขขขนอยสทกกบขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซขรงผสต้เดรนทางตต้องเปป็นผสต้รกบผรดชอบคทาใชต้จทายเอง

      


