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08.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย

เวยีตเจ็ท (VZ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

 

 

 

10.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดย เทีย่วบนิที ่VZ 960 

12.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลา

ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย)  

- เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ 

4 ของประเทศเวยีดนามเมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ  

** บรกิารขนมปงับ ัน๋หมี ่Banhmi เป็นอาหารของเวยีดนามหรอืแซนวชิเวยีดนาม** 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์ 

- สถานทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลาง 

- คน้พบในสมัยทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวียดนามไดม้กีารสรา้งถนนออ้มขึน้ไปบนภูเขาสรา้งที่พัก

โรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆเพือ่ใชเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นในระหวา่งการรบ 

วนัแรก  สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ • สนามบนิดานงั  • นัง่ Cable Car สูบ่านา่ฮลิล ์(-/บัน๋หมี/่เยน็)  
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ระหวา่งทีน่ั่งกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก Toc Tien และ

ล าธาร Suoi no (ในฝัน)  

 

 

 

จากน ัน้   น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์ 

- กระเชา้แห่งบานาฮิลล์นี้ได รั้บการ

บันทกึสถติโิลกโดย World Record 

ว่ า เ ป็ นก ร ะ เ ช า้ ไฟ ฟ้ าที่ ย า วที่ สุ ด 

ประเภท Non Stop โดยไมห่ยดุแวะมี

ความยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็น

กระเชา้ทีส่งูทีส่ดุที ่1,294 เมตร 

- นักทอ่งเทีย่วจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอก

และบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้

พรอ้มอากาศบรสิุทธิอ์ันสดชืน่จนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าว่าทีน่ี่ไม่ใชยุ่โรปเพราะอากาศที่

หนาวเย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นัน้ 

- จดุทีส่งูทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์  
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น าทา่นชมสะพานสทีอง สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบา

น่าฮลิล ์ 

 

 

 

จุดที่สรา้งความตื่นเตน้ใหนั้กท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ

จนิตนาการของการผจญภยัทีส่วนสนกุ The Fantasy Park (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ 

หุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ)ทีเ่ป็น

สว่นหนึง่ของบาน่าฮลิล ์

ท่านจะไดพ้บกับเครื่องเล่นในหลาย

รปูแบบเชน่ 

- ทา้ทายความมนัสข์องหนัง 4D,  

- ระทกึขวัญกบับา้นผสีงิและอืน่ๆ 

- ถา้ไดโนเสาร ์

- เกมสส์นุกๆ เครือ่งเลน่เบาๆ 

- รถไฟเหาะ ตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสัน่ประสาทอกีมากมาย 
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- หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูน์ความมันสก์ัน

อยา่งเต็มทีใ่หท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 

 

 

 

ชมเมอืงฝร่ังเศส เป็นตกึออกแบบมาไดบ้รรยากาศยโุรปแท ้ๆ แตม่าเจอไดใ้กล ้ๆ เพยีงแคเ่วยีดนาม ลัดเลาะ

ไปตามตรอกซอกซอย มมีมุถา่ยรปูเชค็อนิสวยๆหลายมมุ   Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์

ฝร ัง่เศสทีม่ทีัง้ดอกไมต้น้ไม ้มมีมุถา่ยรปูสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถงึม ีโรงไวน ์Debay Wine Cellar อกี

ดว้ย เราเดนิไปเทีย่วดา้นในจะเป็นคลา้ยๆ อโุมงคใ์ตด้นิไวบ้ม่ไวน ์เป็นทางยาวเดนิทะลุชมไปเรือ่ยๆ ก็จะ

ออกมาทีส่วน นอกจากนี ้เดนิไปไมไ่กลยงัมพีระพทุธรปูองคใ์หญส่ขีาวสงูถงึ 27 เมตรอกีดว้ย 
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ไดเ้วลาสมควร น าคณะเดนิทางกลบัลงสูเ่มอืงดานงั 

เย็น  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร เมนพูเิศษ Premium Seafood Boatget 

จากน ัน้  พกัที ่LAVENDER HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

สกัการะ วดัลนิหอ์ ึง๋ 

- วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงดานัง ภายในวหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองค์

ตา่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี ้

- นอกจากนี้ยังมรีูปปั้นปนูขาวเจา้แม่กวนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้ง  35 

เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา นอก

ชายฝ่ัง 

- วัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ชาวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึ่ง

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

 

จากนัน้   เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเว ้ 

วนัที่สอง ดานงั • วดัลนิหอ์ึง๋ •เมอืงเว ้• พระราชวงัเว ้• นัง่สามลอ้ซโิคล ่•  ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม (เชา้/

กลางวนั/เยน็) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ชั นที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เยน็) 
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- เมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในอดตี โบราณสถานอนังดงามและทรงคณุคา่วัฒนธรรมทีม่แีบบฉบบัของ

ตนเอง เว ้จึงไดรั้บการยืนยันจาก องค์การยูเนสโกประกาศขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2536 ใหเ้ป็นมรดกโลกWORLD HERITAGE 1 ใน 3 แห่งทีม่อียูใ่นประเทศ

เวยีดนามใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง    

จากนัน้   เยีย่มชม พระราชวงัหลวงของกษตัรยิร์าชวงศเ์หวยีน 

- สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลองเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตรยิร์าชวงศ์เหวียน13 

พระองค ์พระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเป็นมรดกตกทอดอันยิง่ใหญ่และงดงามแห่งนี้ไดถู้ก

สรา้งขึน้ตามแบบแผนความเชือ่ของจนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ!!น าทา่นน ัง่รถสามลอ้ซโิคล ่(Cyclo) ชมเมอืงเว ้ซึง่เป็นจดุเดน่และเอกลกัษณ์ของเวยีดนาม 

(ไมร่วมคา่ทปิคนขีส่ามลอ้ ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

 

บา่ย  น าทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู ่ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสงูลดหลั่นกัน 7 ชัน้ซึง่แต่ละชัน้แทนภพต่าง ๆ ของ

พระพทุธเจอ้ม 

จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ ่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึ

เป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใชท้ั่วไป 

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

น าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม พรอ้มชมการแสดงและดนตรพีืน้เมอืง 

 

 



Page 11 of 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้  พกัที ่Thanh Lich Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว** ของมาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้  น าทา่นชม เจดยีเ์ทยีนมู ่ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสงูลดหลั่นกนั 7 ชัน้ ซึง่แตล่ะชัน้แทนภพตา่งๆของ

พระพทุธเจา้ ตัง้เดน่อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม เจดยีเ์ทยีนมู ่• หมูบ่า้นกัม๊ทาน • ลอ่งเรอืกระดง้ •  เมอืงโบราณฮอยอนั   •  ดานงั (เชา้/

กลางวนั/เยน็) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ชั นที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เยน็) 
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จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกับกจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้Cam Thanh Water 

Coconut Village 

- หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพั่กอาศัย

ของเหลา่ทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ีค่อือาชพีประมง  

- ระหว่างการล่องเรอืท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับ

ผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกนัเป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน (ไมร่วมคา่ทปิคน

พายเรอื ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

 

 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโบราณฮอยอนั”  

- อดตีเคยเป็นเมอืงทา่ การคา้ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ 

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่งตะวันตกกบัตะวันออก 

- องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอันเป็นเมอืงมรดกโลกทางวฒันธรรมเนื่องจากเป็นสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตร ์แมว้า่จะผา่นการบรูณะขึน้เรือ่ยๆแตก่็ยงัคงรปูแบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ด ้

น าทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงฮอยอนั  
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จากนัน้  น าทา่นชม  

- วดัจนี เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น วัด

นีม้จีดุเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบญุต่ออายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื 

การน าธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่า่น   

- Old House of Tan Skyบา้นโบราณ ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้น

ไมท้ีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุของเมอืงฮอยอัน สรา้งมากว่า 200 ปี ปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็น

อย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัวอาคารเป็นการ

ผสมผสานระหวา่งอทิธพิลทางสถาปัตยกรรมของจนี ญีปุ่่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเห

วยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบตูคิ ดา้นหลังตดิถนนอกีสายหนึง่ใกลแ้มน่ ้าทโูบนมปีระตอูอกไม ้สามารถชม

ววิทวิทัศนแ์ละเห็นเรอืพายสญัจรไปมาในแมน่ ้าทโูบนไดเ้ป็นอยา่งด ี  

- สะพานญีปุ่่ นซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ที่

สรา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมงักร ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ีมงักรอยูใ่ตพ้ภิพสว่นตัวอยูท่ีอ่นิเดยีและหางอยู่

ทีญ่ีปุ่่ น สว่นล าตัวอยูท่ีเ่วยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน ้าท่วมหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึ

สรา้งสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมนัจะไดไ้มเ่กดิภยัพบิตัขิ ึน้อกี  
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- ศาลกวนอูซึง่อยู่บนสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะน าสนิคา้ต่าง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขาย

ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ 

เป็นตน้ 

 

 

 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

 จากน ัน้  น าทา่นเขา้พกัที ่HADANA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3  ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบุในรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้  น าทา่นชมสะพานมงักร Dragon Bridge  

- อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วดานังแหง่ใหมส่ะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์ความส าเร็จแหง่ใหมข่องเวยีดนาม ทีม่คีวาม

ยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนัประเทศเวยีดนาม 

วนัที่สี ่ สะพานมังกร • ชอ้ปปิง้ตลาดฮาน • สนามบนิดานงั • กรงุเทพฯ (เชา้/-/-) 
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- สะพานมงักรถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วดานัง เป็นสญัลักษณ์ของการฟ้ืนคนืประเทศ และ

เป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบั

เทคโนโลยสีมยัใหมท่ีไ่ดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

 

 

 

จากนัน้ น าทา่นเดนิเทีย่วและชอ้ปปิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี ่และของกนิ

ตา่ง ๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานงั 

13.15 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิไทยเวยีตเจ็ท(VZ)  เทีย่วบนิที ่VZ 961    

14.55 น.     เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

วนัเดนิทาง วนัเดนิทางกลับ จ านวนตอ่กรุ๊ป ผูใ้หญ่ เด็กไมม่เีตยีง พักเดีย่ว 

24 เม.ย.65 27 เม.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

01 พ.ค.65 04 พ.ค.65 30+1 14,999 13,999 3,000 

08 พ.ค.65 11 พ.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

15 พ.ค.65 18 พ.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

22 พ.ค.65 25 พ.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

29 พ.ค.65 01 ม.ิย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

05 ม.ิย.65 08 ม.ิย.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

12 ม.ิย.65 15 ม.ิย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

19 ม.ิย.65 22 ม.ิย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

26 ม.ิย.65 29 ม.ิย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

10 ก.ค.65 13 ก.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

24 ก.ค.65 27 ก.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

31 ก.ค.65 03 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

07 ส.ค.65 10 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

14 ส.ค.65 17 ส.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

28 ส.ค.65 31 ส.ค.65 30+1 11,999 10,999 3,000 

11 ก.ย.65 14 ก.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

25 ก.ย.65 28 ก.ย.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

02 ต.ค.65 05 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 

16 ต.ค.65 19 ต.ค.65 30+1 12,999 11,999 3,000 
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23 ต.ค.65 26 ต.ค.65 30+1 14,999 13,999 3,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตัว๋เครือ่งบนิไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ดานัง-กรุงเทพฯ สายการบนิ Thai Viet Jet  (VZ)  

เป็นตัว๋หมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ(โหลดไดท้า่นละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

- คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น ้าดืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

- ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

- ประกนัโควดิ-19 วงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาล 50,000 USD 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 2,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ 

 ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อุบัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวยีดนามมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

 คา่ตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK 24 ชัว่โมง  กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

 คา่โรงแรมกกัตวั AQ+PCR TEST 1 คนื+ATK วนัที ่5 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรมเนียมของ

ประเทศ) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 11,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 

30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 

45 วนั) 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคดิค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท ยกเวน้ในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 60 วนั  

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์60% จากราคาขาย และยดึเงนิมัดจ าทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
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กรณียกเลกิ : (ตดักรุ๊ป) 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 60 วนั บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางภายใน 60 วนั ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความ

เป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทั ้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 25 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่า

ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุว ้

ในรายการทวัรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึ

และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ที่

กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซึง่

ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึง่ไม่ไดเ้กดิจาก

อุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน

อาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
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 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่น

ชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราคา่น ้ามันหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋ว

ดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะ

ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่าร

ประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-

ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดั

จ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุใน

รายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
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บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


