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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโหน่ยบา่ย – เมอืงฮานอย – ซาปา – โม
อาน่า ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต    

SAPA LODGE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

2 
น่ังรถราง – น่ังกระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปัิน – หมูบ่า้นก๊าตก๊าต – 
น ้าตกสเีงนิ 

   
SAPA LODGE HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซนิ – ถนน 36 สาย – 
สนามบนิโหน่ยบา่ย – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิโหนย่บา่ย – เมอืงฮานอย – ซาปา – โมอานา่ ซาปา คาเฟ่ – ตลาดเลฟิ

มารเ์ก็ต 

 

04.30 พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI SMILE (WE) โดยมี

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอนรับ และ อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

07.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิที ่

WE560 

09.35 เดนิทางถงึ สนามบนิโหนย่บา่ย ประเทศเวยีดนาม หลังจากนัน้น าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า

สมัภาระ หลังจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเฝอเวยีดนาม 

น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงซาปา (SAPA) เมอืงเล็กๆ แหง่นีเ้ริม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผอ่นเมือ่ครัง้ที่

ฝร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานบีนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้จงึเริม่มี

ชาวตา่งชาตมิาพักผอ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้ักกนัในหมู่

นักทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจบุนัทีน่ีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาทีอ่าศยั

อยูบ่รเิวณนีก้็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บนัไดทา่มกลางทีล่าดไหลเ่ขาทีท่อดตวัอยา่งมี

เสน่ห ์นอกจากนีย้งัมเีทอืกเขาฟานสปัีน ทีส่งูทีส่ดุในอนิโดจนีทีค่วามสงู 3,143 เมตรจากระดับน ้าทะเล (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) หมายเหต:ุ เมอืงซาปารถใหญไ่มส่ามารถสญัจรนักทอ่งเทีย่วตอ้งเดนิเทา้ทอ่งเทีย่ว

ภายในเมอืงเทา่นัน้  

น าทา่นเชค็อนิทีเ่ทีย่วใหมแ่หง่เมอืงซาปา โมอานา่ ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจดุ

ถา่ยรปูใหมแ่หง่เมอืงซาปา มกีารจ าลองไฮไลทข์องทีเ่ทีย่วแตล่ะทีม่ารวมไวใ้หท้า่นไดถ้า่ยรปูทา่มกลาง

บรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขา นอกจากนีย้งัมเีครือ่งดืม่จ าหน่ายใหท้า่นไดพ้ักดืม่เครือ่งดืม่ และยงัได ้

เพลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ พเิศษเมนู หมอ้ไฟแซลมอ่น+ไวนแ์ดง 

อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดเลฟิมารเ์ก็ต (LOVE MARKET) มสีนิคา้ใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไมว่า่จะ

เป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ  

ทีพ่ัก SAPA LODGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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Day 2 น ัง่รถราง – น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปินั – หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต – น า้ตกสเีงนิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่น น่ังรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหมส่ดุจากสถานซีาปา สูส่ถานกีระเชา้เพือ่ขึน้ยอดเขา

ฟานซปัีนระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทา อกี

ทัง้ยงัไดเ้ห็นววิของทุง่นาจากรถรางนี ้   

 

น าทา่น น่ังกระเชา้ไฟฟ้า (CABLE CAR) เพือ่ขึน้สูฟ่านซปัินยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและใน

ภมูภิาคอนิโด เป็นกระเชา้ไฟฟ้า 3 สายแบบไมห่ยดุพัก ขนาดใหญจ่ไุดก้วา่ 30 คน มคีวามยามประมาณ 6,200 

เมตร หรอื ราว 6 กโิลเมตร   
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น าทา่นเดนิทางสู ่ ยอดเขาฟานซปินั (FANSIPAN) ทา่นจะไดพ้บแลนดม์ารค์จดุทีส่งูทีส่ดุ     มี

ขอ้ความ FANSIPAN 3.143 M หมายถงึ 'คณุคอืผูพ้ชิติยอดฟานซปัินหลังคาแหง่อนิโดจนี' ทา่นยงัจะไดช้มววิพา

โนรามา่ 360 องศา พรอ้มกบับรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมร่วมคา่รถรางขึน้ยอดเขา    

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นกา๊ตกา๊ต (CAT CAT VILLAGE) หมูบ่า้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชม

วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวเขาในหมูบ่า้นนีแ้ละชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ทีส่วยงามกวา้งสดุลกูหลูกูตา 

หมายเหต:ุ ทา่นสามารถซือ้ขนมไปแจกเด็กในหมูบ่า้นได ้หรอือาหารกึง่ส าเร็จรปู 
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น าทา่นเดนิทางสู ่น ้าตกสเีงนิ (SILVER WATERFALL) เป็นน ้าตกทีส่วยทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอด

เขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มบีะนไดใหท้า่นไดเ้ดนิเขา้ไปใกล ้ๆ น ้าตกสมัผัสละอองน ้าผา่น

สายลมทีพั่ดกระทบหนา้ เหมอินเป็นการชารจ์พลังบรสิทุธิเ์ขา้สูร่า่งกาย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก SAPA LODGE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 เมอืงฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อกเซนิ – ถนน 36 สาย – สนามบนิโหนย่บา่ย – สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ เมอืงฮานอย (HA NOI) เป็นเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนามในอดตีเคยเป็น

เมอืงหลวงของเวยีดนามเหนอื ฮานอย หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า ตัง้อยูต่อนตน้บนลุม่แมน่ ้าแดง เมือ่วันที ่ 29 

พฤษภาคม 2551 ไดม้กีารขยายเขตฮานอยไปอกี โดยครอบคลมุบรเิวณมากกวา่เดมิถงึ 3 เทา่ เพือ่รองรับการ

เตบิโตของเมอืง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าทา่น ชมทะเลสาบคนืดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่นี้

มตี านานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วยีดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็น

เวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ี ท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืที่

ทะเลสาบแหง่นี ้ ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่ัวหนึง่ไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์ เพือ่ท าสงครามกบัประเทศจนี 

หลังจากทีพ่ระองคไ์ดรั้บดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลับไปท าสงครามอกีครัง้ และไดรั้บชยัชนะเหนอืประเทศจนี ท า

ใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่นี ้  

 

น าทา่นชม วดัหง็อกเซนิ (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแหง่นีม้อีกีชือ่วดั วดัเนนิหยก ภายในวดัมี

วหิารทีม่สีถาปัตยกรรมแบบจนีและตะพาบในต านาน ซึง่เชือ่กนัวา่ตะพาบตวันีเ้ป็นตวัทีน่ าดาบลงทะเลสาบคนื

ดาบจนเป็นทีม่าของชือ่ทะเลสาบคนืดาบในปัจจบุนั และยงัมอีนุสาวรยีข์อง ตรันคว็อกตวน แมท่ัพทีค่อยสูร้บกบั
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ทหารมองโกเลยีในสมยัทีเ่วยีดนามถกูมองโกเลยีรกุราน 

อสิระทา่นชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มสีนิคา้ราคาถกูใหท้า่นไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า 

เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ รา้นกาแฟ หรอืมมุถา่ยรปูสวยๆ มากมาย   

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิโหนย่บา่ย เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

20.45 น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE (WE) เทีย่วบนิที ่

WE565 

22.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทับใจ 

  

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

เครือ่งบนิ 
ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

03 – 05 ธันวาคม 2565 14,990 8,990 3,000 

10 – 12 ธันวาคม 2565 15,990 9,990 3,000 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 17,990 11,990 4,000 

 

 

อตัราคา่บรกิารส าหรับเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก ์คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์1,500 บาท/ทา่น * 

*ไมร่วมคา่ ประกนัสขุภาพ 200 บาท / ทา่น* 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 6,000 บาท และช าระสว่น

ทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทาง กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน หรอื ราคาทัวรพ์เิศษตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 

เทา่นัน้  

2. อตัราคา่บรกิารนี ้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้

7. เงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 

 

 

 



Page 8 of 12 

 

 

 
 



Page 9 of 12 

 

 

 

 



Page 10 of 12 

 

 

 
 



Page 11 of 12 

 

 

 

 



Page 12 of 12 

 

 

 

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 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 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 านวนเงนิทีบ่ริษัทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


