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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมิู)-ดานัง-กระเช้าขึน้บานาฮลิล-์หมู่บ้านฝร่ังเศส-สวนสนุก 
 พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮลิล ์

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคานเ์ตอร์

สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ (PG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

10.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ เที่ยวบินที่ PG947 

(10.55-12.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 
12.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ ผ่านตัวเมือง

ดานัง(Danang) เมืองท่าส าคัญของเวียดนามกลาง  และหมู่บ้านชาวประมง เมืองดานังมีความ
หลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากประวตัิศาสตร ์หาดทรายขาวที่ขึน้ช่ือ วิวที่สวยงามของภูเขาหิน
ออ่น รวมถึงรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ที่ท  าใหน้กัท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านนั่งกระเช้าขึน้สู่บานาฮิลล(์BanaHills) ตื่นเตน้ตื่นตากบักระเชา้ไฟฟ้า ที่ยาวที่สดุแบบไม่หยดุ
แวะพักมีความยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สูง 1,294 ม. ทุกท่านจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกบางๆ และอากาศ
เย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสมัผสักบักระเชา้ที่เรานั่งอยู่ จากนัน้ใหท้่านไดส้มัผสัหมู่บ้านฝร่ังเศส
(French Village) ที่การก่อสรา้งไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากหมู่บา้นของฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 บานา
ฮิลลแ์ต่เดิมเคยเป็นเมืองตากอากาศของเวียดนามตัง้แต่สมยัที่ยงัเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  ก่อนที่จะ
ถูกทิง้รา้งและไดร้บัการปรบัโฉมใหก้ลบัมาสวยงามและมีชีวิตชีวาอีกครัง้  น าท่านพบกบัวิลล่าสวยงาม
แบบฝรั่งเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ที่เรียกไดว้่าเ ป็นเหมือนดิสนีย์
แลนดข์องเวียดนามมีเครื่องเล่นต่างๆ สวนสนุกบานาฮิลลแ์ฟนตาซีปารค์(Fantasy Park) (รวมค่า
เครื่องเล่นในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจัดแสดงหุ่นขีผ้ึง้ที่ไม่รวมในรายการ) ใหทุ้กท่านได้
เพลิดเพลินกับสวนสนุกที่ซ่อนอยู่ในปราสาทบนภูเขา ท่านจะไดส้นุกกับเครื่องเล่นต่างๆ มีตัง้แต่แบบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กๆ จนถึงตื่นเตน้แบบผูใ้หญ่ ไม่วา่จะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ ปลาหมกึยกัษ ์ยิงปืน เครื่อง
เลน่ 3D 4D 5D เป็นตน้ หรอืท่านเดินเลน่ถ่ายรูปไดท้กุมมุสวยๆ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารบนบานาฮิลล ์(บุฟเฟ่ตน์านาชาติ) 
พักที ่Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 
 

กรณีลูกค้าเดนิทาง 3 ทา่น โรงแรมบนบานาฮลิลไ์ม่มีหอ้งพักส าหรับ 3 ทา่น และไม่มีการเสริมเตยีง  
***หมายเหตุ ส าหรับหอ้งพักบนบานาฮลิลห์อ้งพักครอบครัว 3 ทา่น *** 
-หอ้ง Family Superior (เตียง 2ชั้น 1เตียง, เตียงใหญ่ 1เตียง) เพิม่ 300 บาทต่อท่าน 
-เลือกเฉพาะพักเดีย่วบนบานาฮลิล ์1คืน เพิม่ 2,000 บาทต่อท่าน 

 2 บานาฮลิล-์สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงคเ์ก็บไวน-์เจ้าแม่กวนอิม-สะพานมังกร 
 คารฟ์ดราก้อน-สะพานแพ่งความรัก 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมสะพานมือสทีอง(Golden bridge) พลาดไม่ไดก้บัจดุถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ฮิตท่ีสดุในตอนนี ้ดา้นหนา้
ของสะพานมือสีทองจะเป็นภาพมมุสงูที่มองเห็นจดุต่างๆ บนภเูขา หากเป็นช่วงเชา้มีหมอกบางๆก็ เป็น



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่สวยงามดงัจินตนาการ ชมสวนดอกไม้ Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์รั่งเศส ที่มีทัง้
ดอกไม ้ตน้ไม ้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศสดช่ืนสุดบนเขาสูง รวมไปถึงมี โรงไวน์ Debay Wine 

Cellar ที่มีอโุมงคใ์ตด้ินไวบ้ม่ไวน ์ใหเ้ก็บภาพอย่างสวยงาม น าท่านลงกระเชา้เดินทางตอ่สูต่วัเมืองดานงั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสักการะองคเ์จ้าแม่กวนอิม วัดหลินอ๋ึง(Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยู่แหลมเซินจร่า 
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีรวบรวมความเช่ือ ความศรทัธาของธาตทุัง้หา้และจิตใจของผูค้น ภายในวิหารใหญ่
ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอิมและเทพองคต์่างๆ ตามความเช่ือ นอกจากนีย้ังมีรูปป้ันเจา้แม่
กวนอิม ซึง่มีความสงูถึง 67 เมตรสงูที่สดุในเวียดนาม ตัง้อยู่บนฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยืนหนัหลงัให้
ภูเขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยงัมีหิน
อ่อนแกะสลกัเป็นรูป 18 พระอรหนัตข์นาดใหญ่อยู่ภายในวดั วดัแห่งนีน้อกจากเป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ี
ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดที่
สามารถมองวิว เมืองดานงัไดส้วยงามมาก น าท่านชมสะพานมังกร(Dragon Bridge) สญัลกัษณแ์ห่ง
ใหม่เมืองดานงัในโอกาสครบรอบ 38ปี ที่เมืองดานงัไดร้บัอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นกัท่องเที่ยวส่วน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหญ่ที่มาเมืองดานงั ตอ้งแวะชมความสวยงาม และชมคารฟ์ดราก้อน(Carp Dragon) ใกลก้บัสะพาน
มงักรทองเป็นสตัวใ์นต านานที่พ่นน า้จากปากคลา้ยกบัเมอรไ์ลออ้นของสิงคโปรเ์ป็นอนุสาวรียต์อ้นรบั
แขกบา้นแขกเมืองของดานงั ซึ่งคารฟ์ดรากอ้นนีมี้ความหมายใหช้าวเวียดนาม หมั่นศึกษาหาความรูม้า
ประดบัตน เพื่อที่เม่ือเติบใหญ่ เรยีนสงูขึน้ก็จะกลายรา่งเป็นมงักรมาช่วยเหลือประเทศชาติ  
 ชมสะพานแห่งความรัก(Love Bridge Da Nang) เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รกัที่จะมาซือ้กญุแจคลอ้ง
ใส่สะพาน ริมแม่น า้หาน ซึ่งมีความกวา้งใกลเ้คียงกบัแม่น า้เจา้พระยา ประดบัตกแต่งดว้ยเสารูปหวัใจ 
และจากสะพานแห่งนีท้างดา้นหลงัสามารถมองเห็นวิวของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
 (เมนูสุดฟินเวียดนามต้นต าหรับ แหนมเนือง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน,ขนมจนีหมูป้ิง) 

พักที ่Luxury Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

 3 ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน น่ังเรือกระด้ง-หมู่บ้านหนิอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญ่ีปุ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทาน(Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง 
หมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนั ตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พกัอาศยัของ
เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คือ อาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกนั
เป็นจังหวะดนตรีสดุสนุกสนาน จากนัน้เดินทางสู่เมืองฮอยอัน(Hoi An) ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้าน
แกะสลักหนิอ่อน ที่มีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทั่วโลกในงานฝีมือการแกะสลกัหินออ่น หินหยก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 
น าท่านชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน(Hoi An Ancient Town) ซึ่งเป็นเมืองทางวฒันธรรมไดร้บัการขึน้
ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ซึ่งมนตเ์สน่หอ์ยู่ที่บา้นโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200ปี มีหลังคาทรง
กระดองป ูแบบเฉพาะของเมืองฮอยอนัสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ  า้แบบทัง้ในดา้นศิลปะและการแกะสลกั ชม
ย่านการคา้เมืองท่าคา้ขายสมยัโบราณของชาวจีนแลว้ตรงไปไหวพ้ระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุง้) 
ฟกุเกวี๋ยนที่นบัถือกวนอ ูใหค้วามเคารพนบัถือก่อนออกเรือคา้ขายเป็นความสิรมิงคล มีเรื่องราวของสาม
ก๊กลอ้มรอบสถานที่แห่งนี ้ชมพิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรว์ัดกวนอู ศาลเจา้ชุมชนชาวจีน ชมสะพาน
ญ่ีปุ่น ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องเมืองฮอยอนั ซึง่เชื่อวา่ถกูสรา้งเพื่อเช่ือมคนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้
ดว้ยกัน และ บา้นโบราณ อายุยาวนานกว่า 200ปี ซึ่งสรา้งในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคง



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหลืออยู่ของชาวจีนเขา้เม่ือศตวรรษที่17 ใหท้่านไดเ้ก็บภาพแห่งความประทบัใจ ต่อดว้ยการชอ้ปป้ิง
สินคา้พืน้เมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสญัลกัษณ ์เมืองฮอยอนั 
เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พนัคอ ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) จากนัน้น า
ท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองดานงั 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (เมนูซีฟู๊ ด อ่ิมอร่อย และกุ้งมังกร) 
พักที ่Luxury Hotel Danang หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

  

 4 ดานัง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมิู) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดฮาน(Han Market) ตลาดที่รวบรวมสินคา้มากมายเป็นที่นิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาว
ไทย อาทิ เสือ้เวียดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สินคา้พืน้เมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผา้ปักมือ
อนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชดุอ๋าวหย่าย (ชดุประจ าชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้
เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บา้น น าทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองดานงั เพื่อเดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 

เทีย่ง รับประทานอาหารขนมปัง(บ๋ันหม่ี) ขนมปังเวียดนามทีไ่ดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือ
เรียกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บริการบนรถ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ เที่ยวบินที่ PG948 (13.35-15.30) 
ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง 

15.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดีย่ว 
เสาร-์องัคาร 04-07 กมุภาพนัธ ์66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 11-14 กมุภาพนัธ ์66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 18-21 กมุภาพนัธ ์66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
อาทิตย-์พธุ 05-08 มีนาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 18-21 มีนาคม 66 18,999.- 18,999.- 4,000.- 
อาทิตย-์พธุ 02-05 เมษายน 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
พธุ-เสาร ์ 05-08 เมษายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
อาทิตย-์พธุ 09-12 เมษายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 15-18 เมายน 66 20,999.- 20,999.- 4,000.- 
ศกุร-์จนัทร ์ 28 เมษายน -01 พฤษภาคม 66 18,999.- 18,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 29 เมษายน-02 พฤษภาคม 66 18,999.- 18,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 06-09 พฤษภาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 13-16 พฤษภาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 20-23  พฤษภาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 27-30 พฤษภาคม 66  16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 01-04 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 03-06 มิถนุายน 66 18,999.- 18,999.- 4,000.- 
อาทิตย-์พธุ 04-07 มิถนุายน 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 10-13 มิถนุายน 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 15-18 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 17-20 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999..- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 22-25 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 24-27 มิถนุายน 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 29 มิถนุายน-02 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 01-04 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 06-09 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 08-11 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 13-16 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 15-18 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 20-23 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 22-25 กรกฎาคม 66 16,999.- 16,999.- 4,000.- 

พฤหสับดี-อาทิตย ์ 27-30 กรกฎาคม 66 19,999.- 19,999.- 4,000.- 
เสาร-์องัคาร 29 กรกฎาคม -01 สิงหาคม 66 19,999.- 19,999.- 4,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านได้

ช าระเงินแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทัวรส์ามารถสลับ ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรอืเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท  าใหไ้ฟลท์บินล่าช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารอง
เวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ย
ที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่20 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรอืเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรอืโรครา้ยแรงที่แพทยว์นิิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไป
ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศเวียดนามส าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซา่อกีครัง้ 

(เนื่องจากทางเวียดนามไดป้ระกาศยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกั
ระยะสัน้ในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วนั) 

4. ค่าภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
5. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
6. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ คา่ซกั

รีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
7. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง (สว่นของหวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึง่
พอใจในการบรกิาร) 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 7,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่

นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนัก่อน

การเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลง

ต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขอ
อนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อน
ออกบตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งลกูคา้และบรษัิท 
1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหมี้ผูเ้ดินทาง  

ขั้นต ่า 20 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก  าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เล่ือนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลว่งหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจอง
ไฟลท์บินภายในประเทศหรอืต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตวั
ออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกการ
จอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงิน
เขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่าน
จะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุ
เท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษัิทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรอื หกัคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทวัรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรอื หกัคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 
เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่ทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและคืน

ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึ่ง ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทั้งหมดทั้งนี ้ขึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทางและ
กระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ้่าย
การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมร่บัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาท ิการลา่ชา้
ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ที่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสาย
การบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้าง
บรษัิทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบดูแลทรัพยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยสิ์นสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษัิทฯจะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใช้
หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรอื เนื่องจากเหตผุลหรอืความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่า

ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึง่เกิด
จากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทกุอย่าง
ทางบรษัิทฯ ไดช้  าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิล
แชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปร่วมกันเป็น
รายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการ
บางรายการหรอืยกเลิกไม่สามารถเรยีกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษัิทจงึค านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ต๋ัวเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทาง
กลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบนิและบรษัิททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบิน
และ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทาง
ตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสาย
การบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก  าหนดซึ่งทางบรษัิทไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษัิทไม่อาจรบัประกนัไดว้า่ท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษัิทเพื่อขอค ายืนยนัวา่ทวัรน์ัน้
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษัิทไม่สามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ท่านที่ใชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรอืถือขึน้เครือ่งสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษัิทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 

วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่กั 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้ง หลังจากได้ส  ารองโรงแ รมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่  / 
ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนั
หรอือยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย 
ขึน้อยู่กบัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความ
เหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศเวียดนาม อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 30 วนั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

** เมื่อทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


