
      

WONDERFUL VIETNAM
โฮจจิมจินหห์ – มมยเนน่ – ดาลลัด

4 DAYS 3 NIGHTS BY BUS

เดจินทางระหวน่าง  16-19 พฤศจจิกายน 2560
เดจินทางตลัตั้งแตน่ 10 ทน่านขขตั้นไปไมน่มมีหลัวหนน้าทลัวรห์   มมีไกดห์ทน้องถจิถิ่นพพดภาษาไทยใหน้บรจิการ

Highlight
 ชมเมมือง “ดาลลัด” สลัมผลัสบรรยากาศ สมดแสนโรแมนตจิค  พรน้อมสลัมผลัสอากาศเยย็นไดน้ตลอดทลัตั้งปมี
 ชมทะเลทรายมมยเนน่ สมีขาวทมีถิ่ใหญน่ทมีถิ่สมดในเวมียดนาม  หรมือ ซาฮารน่า เวมียดนาม 
 นลัถิ่งรถรางชมความสวยงามของนนตั้าตก “ดาตลันลา”
 ชน้อปปจิตั้งสจินคน้าราคาถพกแบบจมใจ  ทมีถิ่ตลาดเบนถลันหห์
 เดจินทางดน้วยสายการบจินเวมียดนาม แอรห์ไลนห์  (VN)  สายการบจินระดลับมาตรฐาน  บรจิการอาหารและเครมืถิ่องดมืถิ่มบนเครมืถิ่อง
 พจิเศษ! แตน่งกายชมดประจนาพมืตั้นเมมืองเวมียดนาม ณ Global Tour Lounge

ราคาเรรรมตต้น

บาท/ททาน

13,900.-



วลันแรก กรมงเทพ – เวมียดนาม – โฮจจิมจินหห์ – ฟานเทมียต
09.30 น.  พรต้อมกกนททรสนามบจินสมวรรณภพมจิ ชลัตั้น 4 ผพน้โดยสารขาออก เคานห์เตอรห์  L ประตพ 5-6 เจต้าหนต้าททรคอยใหต้การตต้อนรกบและออานวย

ความสะดวกใหต้ททานกทอนขขขนเครรรอง
11.20 น. เดรนทางสสท  เวมียดนาม โดยสายการบจิน VIETNAM  AIRLINES  เทมีถิ่ยวบจินทมีถิ่ VN600
12.55 น. เดจินทางถขงทน่าอากาศยานนานาชาตจิเตจินเซจินเญจิตั้ต   ผทานพรธทการตรวจคนเขต้าเมรอง   เดรนทางสสท    เมมืองฟานเทมียต เมรองตาก

อากาศชายทะเลและมทแหลทงททองเททรยวททรมทความสวยงามและมทชรรอเสทยงทางภาคใตต้ของเวทยดนาม   ระหว ทางทางผทานชม
ธรรมชาตรและวรถทชทวรตของคนเวทยดนาม (ระยะทางประมาณ 180 กม. ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ 3 ชกรวโมง ขขขนอยสทกกบการ
จราจร)

คนถิ่า  บรจิการอาหารคนถิ่า ณ  ภลัตตาคาร 
ทมีถิ่พลัก  โรงแรม  MADAM CUC  HOTEL  หรมือเทมียบเทน่าระดลับ 3 ดาว

วลันทมีถิ่สอง ฟานเทมียต – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – ลนาธารนางฟน้า – หมพน่บน้านชาวประมง – ดาลลัด - นนตั้าตกดาตลันลา 
เชน้า บรจิการอาหารเชน้า ณ หน้องอาหารของโรงแรม

ชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune)  สถานททรททองเททรยวททรมทชรรอเสทยงมากและอยส ทใกลต้ชายทะเล เมม็ดทราย
ละเอทยดสทแดง ละเอทยดราวก กบแปต้ง เนรนทรายจะเปลทรยนรสปรท างไปตามแรงลมททรพกดผทานมา ณ เนรนทรายแหท งนทข
สามารถ ถทายภาพความสวยงามของทะเลจากบนยอดเนรนทรายอกนกวต้างไกลสสุดสายตา   จากนกขนนอาททานชมและสกมผกส
ความยรรงใหญทของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรรอททรเรทยกวทาทะเลทรายขาว ทะเลทรายททรใหญทททรสสุดของเวทยดนาม
หรรอ ซาฮารทา แหทงเวทยดนาม พรขนททรกวต้างใหญท ทรายละเอทยดสทขาวราวกกบแปต้ง  เมรรอสกมผกสกกบสายลมและแสงแดดในแตทละ
ชทวงเวลา   ทอาใหต้เกรดทกศนทยภาพของเนรนทรายสวยงามแตกตทางกกนไป  อรสระกกบกรจกรรมตทางๆ ททรทะเลทราย เชทน
การเลทนสไลเดอรร์บนสกนทราย, ขทรรถ ATV หรรอนกรงรถจทจี๊ฟ ตะลสุยทะเลทราย (ไมทรวมในคทาใชต้จทาย)  หรรอถทายภาพ
ความประทกบใจ ชม ลนาธารนางฟน้า  Fairy Stream  ลอาธารนอขาสายเลม็กๆ ททรไหลลกดเลาะผทานโตรกหนต้าผา ไปยกงทะเล
ดรนในเบรรเวณลอาธารททรนอข าไหลผทานไปมทลกกษณะเนรขอละเอทยด เปม็นดรนสทแดงอมสต้ม ตกดก กบเมฆขาว ทต้องฟต้าสทคราม ทอาใหต้
ทกศนทยภาพบรรเวณโดยรอบสวยงามยร รงนกก เททรยวชมและถทายภาพ ธรรมชาตรอกนสวยงามอทกแหทงหนขรงของมสุยเนท (ระดกบนอขาใน
ลอาธารสสงประมาณขต้อเทต้า  ถอดรองเทต้าเดรนชม)

กลางวลัน รลับประทานอาหารกลางวลัน  ณ  ภลัตตาคาร
ชม หมพน่บน้านชาวประมงมมยเนน่ ชมวรถทชทวรตชาวประมง รวมไปถขงเรรอประมงนกบรต้อยๆ ลอาสสุดลสุกหสลสกตา ออกเดรนทางสสท   เมมือง
ดาลลัด  เมรองตากอากาศททรมทชรรอเสทยงอกนและโรแมนตรคททรสสุดและของเวทยดนามเนรรองจากตก ขงอยสทบนททรสสงจากระดกบนอขาทะเล
ประมาณ 1,500 เมตร ทอาใหต้อากาศเยม็นสบายตลอดทกขงปทแมต้กระทกขงในฤดสรต้อน  อสุณหภสมรเฉลทรยประมาณ 15-25 องศาเซส
เซทยส  (ระยะทางประมาณ 170 กม.  ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ 3 ชกรวโมง ขขขนอยสทกกบสภาพการจราจร) จากนกขนชม นนตั้าตกดา
ตลันลา เปม็นนอขาตกไมทใหญทมากแตทมทความสวยงามและมทกรจกรรมตทาง ๆ ในนกกททองเททรยวไดต้ทอากกน จขงไมทนทาแปลกใจททรนอข าตก
แหทงนทข จะเปม็นนอขาตกททรมทนกกททองเททรยวมาเยรอนมากททรสสุดในดาลกด  การไปชมนอขาตกททานจะไดต้พบกกบความสนสุกสนานดต้วยการ
นลัถิ่งรถรางมหาสนมก ททรจะพาแลทนฉรวฉวกดเฉวทยนไปตามรางเพรรอลงไปชมความงามของนอขาตกททรอยสทในหสุบเขา

คนถิ่า  บรจิการอาหารคนถิ่า ณ ภลัตตาคาร   
เดรนชมตลาดยามคอราครนททร  ดาลลัด  ไนทห์มารห์เกย็ต  ททรนทรมททกขงรต้านขายอาหารรรมถนน  จกกรยานใหต้เชทา  ศรลปรนวาดรสป  นอกจากนทข
ยกงมทรต้านขายเสรขอผต้ามรอสอง  ใหต้ไดต้เลรอก 
ทมีถิ่พลัก  โรงแรม  MAI  VANG  HOTEL  หรมือเทมียบเทน่าระดลับ 3 ดาว

      



วลันทมีถิ่สาม  วลัดตลัตั๊กลลัม – สวนดอกไมน้ – โฮจจิมจินหห์ 
เชน้า บรจิการอาหารเชน้า ณ หน้องอาหารของโรงแรม

นกรงเคเบรลคารร์ เพรรอขขขนไปชม วลัดตลัตั๊กลลัม  เปม็นวกดพสุทธในนรกายเซน แบบญทรปสุทน ตกขงอยสทบนเทรอกเขาเฟรองฮวทาง ภายในบรรเวณวกด
นอกจากจะมทสรรงกทอสรต้างททรสวยงาม สะอาด เปม็นระเบทยบเรทยบรต้อยแลต้ว ยกงมทการจกดทกศนทยภาพโดยรอบดต้วยสวนดอกไมต้ททรผลร
ดอกบานสะพรกรง นกบไดต้วทาเปม็นวรหารซขรงเปม็นททรนรยมและงดงามททรสสุดในดาลกด  ชม สวนดอกไมน้เมมืองหนาว   ดาลกดไดต้รกบการ
ขนานนามใหต้เปม็นเมรองดอกไมต้ เพราะเมรองแหทงนทข เปม็นททรขขขนชรรอเรรรองสทสกนของดอกไมต้อกนงดงามหลากหลายสายพกนธสุร์ อทกทกขง
เมรองดาลกดยกงมทงานเทศกาลดอกไมต้ประจอาปทอกนลรอชรรอ ททรสวนดอกไมต้เมรองหนาว เราจะไดต้พบก กบพรรณไมต้นานาชนรด ไมทวทา
จะเปม็นไมต้ดอก ไมต้ประดกบ ไมต้ตต้น และกลต้วยไมต้ รวมถขงดอกไมต้กว ทา 300 สายพกนธสุร์ ททรผลกดกกนเบทงบานในชทวงเวลาตทางกกนไป
ในรอบปท นก รนทอาใหต้ไมทวทานกกททองเททรยวจะไปเยรอนสวนแหทงนทข ในชทวงเวลาใดกม็ตาม กม็ยกงสามารถพบกกบดอกไมต้สวย ๆ ททรเบทง
บานรอตต้อนรกบอยสทเสมอ

กลางวลัน รลับประทานอาหารกลางวลัน  ณ  ภลัตตาคาร
จากนกขนนอาททานเดรนทางสสท เมมืองโฮจจิมจินหห์ (ระยะทางประมาณ 306 กม. ใชต้เวลาเดรนทางประมาณ 6-7 ชกรวโมง ขขขนอยสทกกบการ
จราจร)

เยย็น บรจิการอาหารคนถิ่า ณ ภลัตตาคาร    จนไดต้เวลาเดรนทางสสทททรพกก
ทมีถิ่พลัก  โรงแรม  HO SEN  2  HOTEL   หรมือเทมียบเทน่าระดลับ 3 ดาว

วลันทมีถิ่สมีถิ่    โบสถห์นอรห์ทเธอดาม – ไปรษณมียห์กลาง – โรงละครโอเปรน่า เฮาสห์ – พจิพจิธภลัณฑห์สงคราม –  Global  Tour  Lounge  - ตลาดเบนถลัน
หห์ – โฮจจิมจินหห์ – กรมงเทพฯ

เชน้า  รลับประทานอาหารเชน้า ณ หน้องอาหารของโรงแรม
ชม  โบสถห์นอรห์ทเธอรห์ดาม  สรต้างขขขนชทวงปลายทศวรรษททร1800 โดยชาวฝรกรงเศสมทหอระฆกงททรเหม็นวรวงดงามและวรเศษมาก
ชมสถาปกตยกรรมสไตลร์ฝรกรงเศสททร  ไปรษณมียห์กลาง  ซขรงเปม็นสถาปกตยกรรมททรยกงคงหลงเหลรออยส ทในปกจจสุบกน   ผทานชม
โรงละครโอเปรน่าเฮาสห์  ชม พจิพจิธภลัณฑห์สงคราม  ใหต้ททานไดต้ชมภาพประวกตรศาสตรร์สงคราม  ระหวทางเวทยดนาม และ สหรกฐ
อเมรรการในอดทต

กลางวลัน  บรจิการอาหารกลางวลัน ณ ภลัตตาคาร  
อรสระใหต้ททานไดต้พกกผทอน ดรรมกาแฟ หรรอ แตทงกายชสุดประจอาพรขนเมรองเวทยดนามพรต้อมเกม็บภาพสวยๆความประทกบใจ  ททร  Global Tour Lounge
อรสระใหต้ททานชต้อปปรข งททร  ตลาดเบนถลันหห์  ศสนยร์รวมของสรนคต้าหลาย ๆ ประเภท ไมทวทาจะปม็นของกรน ของใชต้ เครรรองแตทงตกว
กระเปป๋า รองเทต้า เสรขอผต้า หรรอแมต้แตทสรนคต้าเลรรองชรรอของเวทยดนามจอาพวกกาแฟ,ชา ททรพบเหม็นและมทแหลทงผลรตอยสทในดาลกด กม็มท
จอาหนทายททรตลาดนทขดต้วย  จนไดน้เวลาสมควรเดจินทางสพน่สนามบจิน

16.55 น. เหจิรฟน้าสพน่กร มงเทพ  โดยสายการบจิน  VIETNAM  AIRLINES  เทมีถิ่ยวบจินทมีถิ่ VN603
18.30 น. ถขง สนามบจินสมวรรณภพมจิ โดยสวลัสดจิภาพ

ขน้อควรควรทราบ : 
 สนาหรลับทน่านทมีถิ่ตน้องออกตลัตั๋วภายในประเทศ (เครมืถิ่องบจิน, รถทลัวรห์, รถไฟ) กรมณาสอบถามเจน้าหนน้าทมีถิ่ฝน่ายขายกน่อนทนาการออก

ตลัตั๋ว เนมืถิ่องจากสายการบจินอาจมมีการปรลับเปลมีถิ่ยนไฟลห์หรมือเวลาบจิน โดยไมน่ไดน้แจน้งใหน้ทราบลน่วงหนน้า

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

      



อลัตราคน่าบรจิการ    (   ออกเดจินทาง   10   ทน่านโดยไมน่มมีหลัวหนน้าทลัวรห์   )

กนาหนดการดจินทาง
ผพน้ใหญน่ พลัก
หน้องละ 2-3

ทน่าน

เดย็ก อายม 2-12 ปมี
พลักเดมีถิ่ยว 5-8,
เพจิถิ่มทน่านละพลักกลับ 1

ผพน้ใหญน่
พลักกลับ 2

ผพน้ใหญน่ มมีเตมียง
พลักกลับ 2 ผพน้ใหญน่

ไมน่มมีเตมียง
16-19 พ.ย. 2560 13,900 13,900 13,900 13,900 4,500

โปรแกรมทลัวรห์อาจจะมมีการเปลมีถิ่ยนแปลง เชน่น สลลับทมีถิ่ทน่องเทมีถิ่ยวตามความเหมาะสม

อลัตรานมีตั้รวม 
 คทาตก ตวเครรรองบรนไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรสุรุ๊ปเททานกขน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบสุในรายการ
 คทาภาษทสนามบรน และคทาภาษทนอขามกนตามรายการทกวรร์ 
 คทารถปรกบอากาศนอาเททรยวตามระบสุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนสุญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบสุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถครนเปม็นเงรนไดต้ เนรรองจากบรรษกทฯ ตต้องจองและซรขอตก ตวลทวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบสุ หรรอเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คทาอาหารตามททรระบสุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพรขนเมรองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนสุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กก. 
 คทาประกกนอสุบกตรเหตสุในการเดรนทาง คสุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG ประกกนภกย (เงรรอนไขตามกรมธรรมร์)

อลัตรานมีตั้ไมน่รวม 
 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสรอเดรนทาง หรรอคทาธรรมเนทยมในการยรรนใบอนสุญาตเขต้า-ออกเมรองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสทวนตกว อาทร คทาโทรศกพทร์, คทาซกกรทด, คทาเครรรองดรรมและอาหารนอกเหนรอจากททรระบสุในรายการ
 คทาอาหารและเครรรองดรรมททรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนรอจากททรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกกนเปม็นกรณทพรเศษ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด 
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหกก ณ ททรจทาย 3%
 คทาทรปพนกกงานขกบรถ, ไกดร์ทต้องถรรน มาตรฐานวกนละ 5 USD. x 4 วกน = 20 USD.

เงมืถิ่อนไขการเดจินทาง
 เดรนทางตกขงแตท 10 คนไมทมทหกวหนต้าทกวรร์ (มทไกดร์ทต้องถรรนพสดไทยใหต้บรรการ) / 20 ททานขขขนไปมทหกวหนต้าทกวรร์

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้เดรนทางตอรากวทา 10 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวงหนต้า
กทอนเดรนทาง 15 วกน

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรกบเปลทรยนโปรแกรมเพรรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตสุอกนเนรรองมาจากการ
ลทาชต้าของสายการบรน, การนกดหยสุดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อสุบกตรเหตสุ ฯลฯ โดยจะคอานขงถขงผล
ประโยชนร์ของผสต้เดรนทางเปม็นสอาคกญ

      



 บรรษกทฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขขขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมรอง อกนเนรรองจากการกระทอาททรสทอไปในทางผรด 
กฎหมายหรรอการหลบหนทเขต้าเมรอง ฯลฯ และจะไมทครนเงรนคทาทกวรร์ททรชอาระมาแลต้ว

 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สขนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อสุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนรอจากการควบคสุมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเกม็บเฉพาะคทาใชต้จทายททรเกรด
ขขขนตามจรรงเททานกขน เชทน คทามกดจอาตก ตวเครรรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยรรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ

การสนารองทมีถิ่นลัถิ่งและ  ชนาระเงจิน
 ยมืนยลันการสนารองทมีถิ่นลัถิ่งกกบเจต้าหนต้าททรฝทายขาย พรน้อมสน่งสนาเนาหนลังสมือเดจินทาง 

 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนททรจอง เงรนมกดจอาถรอเปม็นการยรนยกนการจองของททาน

o ยสุโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดร์ ททานละ 25,000 บาท

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

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

 คทาทกวรร์สทวนททรเหลรอทกขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรร์สทวนททรเหลรอตามกอาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถรอวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมท

เงรรอนไข และขอสงวนสรทธรธ ในการครนเงรนมกดจอา
 หลกงจากสอารองททรนก รงเรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนกดวกน-เวลา ไปรกบหนกงสรอเดรนทางและเอกสารอรรนททรแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพรรอดอาเนรนการยรรนขอวทซทา (สอาหรกบประเทศททรตต้องทอาวทซทา)

การยกเลจิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน  ครนเงรนมกดจอาทกขงหมด
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน  หกกเงรนคทาทกวรร์ 50%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน  หกกเงรนคทาทกวรร์ 75%
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง  หกกเงรนคทาทกวรร์ 100%
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตก ตวเครรรองบรนแลต้ว หากเปม็นตก ตวททรสามารถทอา Refund ไดต้ ผสต้เดรนทางตต้องรอเงรนคทา 

Refund ตามระบบและเงรรอนไขของสายการบรนเททานกขน (ประมาณ 3 เดรอน)

ตลัตั๋วเครมืถิ่องบจิน

      



 ตก ตวเครรรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลรรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททร
สายการบรนเรทยกเกม็บ และการจกดททรนก รงของกรสุรุ๊ปเปม็นไปโดยสายการบรนก อาหนด ทางบรรษกทฯ ไมทสามารถเขต้าไปแทรกแซง
ไดต้ 

 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนอขามกนเชรขอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนททร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมทการปรกบขขขนราคาในภายหลกง ถรอเปม็นคทาใชต้จทายสทวนททรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ใน
การเรทยกเกม็บตามความเปม็นจรรง ณ วกนททรออกตก ตว

โรงแรมและหน้องพลัก
 หต้องพกกในโรงแรมสทวนใหญทเปม็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขขขนอยสทกกบการวางรสปแบบของแตทละ

โรงแรม กรณทผสต้รทวมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอรรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามททรตต้องการ 
 โรงแรมอนสุญาตใหต้มทผสต้เขต้าพกกใน 1 หต้องมากททรสสุด ครอ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสทวนใหญทไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอมทจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปม็นหต้องพกกคสท และเพรรม

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

ตต้องชอาระคทาหต้องพกกเดทรยวเพรรมดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครรรองปรกบอากาศ เนรรองจากเปม็นประเทศททรอยสทในแถบอสุณหภสมรตอรา เครรรองปรกบอากาศจะเปรด

ใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานกขน
 ในกรณทททรมทการจกดประชสุมนานาชาตร (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตทางๆ เปม็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขขขน 3-4 เททาตกวจากราคา

ตต้นทสุนททรครดไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรธ ในการปรกบเปลทรยนหรรอยต้ายไปพกกเมรองใกลต้เคทยงเพรรอความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเปป๋าและสลัมภาระเดจินทาง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนสุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กรโลกรกม (สอาหรกบผสต้

โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมทนอขาหนกกเกรน สายการบรนมทสรทธรธ เรทยกเกม็บคทาระวางนอขาหนกกเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสกมภาระททรสายการบรนอนสุญาตใหต้นอาขขขนเครรรองไดต้ 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) 
 ในบางรายการทกวรร์ ททรตต้องมทบรนดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกก อาหนดใหต้ตอรากวทามาตรฐาน

ไดต้ ทกขงนทขขขขนอยสทกกบขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซขรงผสต้เดรนทางตต้องเปม็นผสต้รกบผรดชอบคทาใชต้จทายเอง
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