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   1 กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)-ฮานอย-จตัรุสับาดงิห-์ท าเนยีบประธานาธบิด-ีบา้นพกัลงุโฮ 

 วดัเจยด์เีสาเดยีว-ซาปา 

 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 2 สนามบนิดอนเมอืงพบเจา้หนา้ที่

ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

06.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่ FD642  

(06.40 - 08.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง 

08.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และ

ศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่ประเทศไทย) 

  

 น าทา่นสูต่ัวเมอืงกรงุฮานอย (Hanoi) เมอืงหลวงของเวยีดนาม ทีม่อีายกุวา่ 1,000 ปี ซึง่เมอืงแหง่นี้

ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น มนตเ์สน่หเ์มอืงเกา่ทีด่งึดดูใหนั้กท่องเทีย่วจากทั่ว

โลกไดม้าเยอืน 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ขนมปงั (บ ัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดร้ับอทิธพิลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรอื

เรยีกอกีชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" และน ้าดืม่ (บรกิารบนรถ) 

 

น าทา่นชม จตัรุสับาดงิห ์(Ba Dinh Square) สถานทีท่ีท่า่นโฮจมินิหไ์ดอ้า่นค าประกาศอสิรภาพขอ

เวียดนามพน้จากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (วันชาตขิองเวียดนาม) หลังจากตกเป็น

เมอืงขึน้ของฝรั่งเศสอยู ่ถงึ 48 ปี  

 

จากนัน้น าทา่นชมท าเนยีบประธานาธบิด ี(Presidential Palace) ปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกบา้น

แขกเมอืง ทาดว้ยสเีหลอืงทัง้หลัง มทีหารเฝ้าหา้มเขา้ไปใกล ้แตม่เีชอืกกัน้ใหถ้า่ยรปูไดใ้นระยะไกล  
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ชมบา้นพกัโฮจมินิห ์ทีเ่คยพ านักอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2501-2512 บา้นพักสรา้งดว้ยไมท้ัง้หลัง ยกพืน้ดว้ย

เสาสงู ชัน้ล่างโปร่งไม่มผีนัง เป็นทีพั่กผ่อนและตอ้นรับแขก ชัน้บนสุดเป็นหอ้งสมุด หอ้งท างาน และ

หอ้งนอน บา้นเรียบง่าย สะอาด มขีนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างทีด่ี จนไดร้ับการยกย่องเป็นบดิาของ

ประเทศเวยีดนาม  

 

จากนัน้น าทา่น ชมวดัเจดยีเ์สาเดยีว (One Pillar Pagoda) เรยีกอกีชือ่วา่วัดแหง่รัก สรา้งดว้ยไมทั้ง้

หลัง เป็นศาลาเกง๋จนีหลังเดยีวขนาดเล็ก ตัง้อยู่บนตน้เสาเดยีวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสีเ่หลีย่ม 

ภายในประดษิฐาน รปูเจา้แมก่วนอมิปางแสดงอภหิารม ี10 กร แตล่ะมอืถอืของมงคลรวม 8 อยา่ง 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ!!! SEN BUFFET นานาชาต ิ

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาปา (Sapa) เมอืงเล็กๆแหง่นี้เร ิม่ตน้เป็นเมอืงแหง่การพักผอ่นระหวา่งทางจะ

ผ่านชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันไดทีส่วยงามกวา้งใหญส่วยงาม ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชม. 

เมือ่ครัง้ทีฝ่ร่ังเศสซึง่ปกครองเวยีดนามอยูใ่นขณะนัน้ไดม้าสรา้งสถานีบนภเูขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนัน้

จงึเริม่มชีาวตา่งชาตมิาพักผอ่นในชว่งวันหยดุเป็นประจ า เพราะอากาศดแีละเงยีบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จั้ก

กนัในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว จงึท าใหปั้จจบุนัทีน่ีไ่ดร้ับความนยิมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดา

ชาวเขาทีอ่าศัยอยู่บรเิวณนี้ก็มวีถิชีวีติทีน่่าสนใจ พืน้ทีใ่นซาปาเต็มไปดว้ยนาขัน้บันไดท่ามกลางทีล่าด

ไหลเ่ขาทีท่อดตัวอยา่งมเีสน่ห ์
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร         

ทีพ่กั   Bamboo Hotel, Sapa หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (พกั 2 คนื) 

  (ทีพั่กบนเขาแหง่เมอืงซาปา เมอืงแหง่ทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิหง่ขนุเขา) 
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 2    น ัง่รถรางเมอืงซาปา-ขึน้กระเชา้ฟานซปินั-หมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊-น า้ตกก ัต๊ก ัต๊-โมอานา่ คาเฟ่

 ถนนคนเดนิซาปา 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่าน น ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซีปันระยะทาง

ประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทาง เมือ่ถงึสถานี

กระเชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปิัน ท่ามกลางมวลเมฆทีล่อยละล่องอยู่รอบๆชม

ทัศนียภาพทีแ่สนสวยงามบนจดุชมววิในระดับความสงู 3,143 เมตร ยอดเขาสงูสดุแหง่เวยีดนามและใน

ภมูภิาคอนิโดจนีจนไดร้ับการกลา่วขานวา่ “หลังคาแหง่อนิโดจนี” (รวมคา่บรกิารขึน้รถราง จากสถาน ี

M gallery ถงึ สถานกีระเชา้ และรวมคา่ขึน้กระเชา้ฟานซปีนั)   
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิเทา้ชม หมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat Village) ซึง่เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของชาวมง้ด าและยังเป็น

หมู่บา้นทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในบรรดาหมู่บา้นทัง้หมดของเมืองซาปาระหว่างทางเดนิท่านจะไดพ้บกับเหล่า

ชาวเขาและชมุชนเกษตรกรรมและการเพาะปลูกตา่ง ๆ เพลดิเพลนิไปกับการถา่ยภาพความงดงามของ

ธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ทีส่ดุนี้ หมูบ่า้นกั๊ตกั๊ตลอ้มรอบดว้ยนาขา้วขัน้บันไดบนหบุเขาทีส่วยงาม, เนนิเขา

ที่เขียวขจี และน ้าตกที่สวยงาม ท าใหนั้กท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ไดเ้ห็นทวิทัศน์ที่งดงามของซาปา 

ตลอดการเดนิทางเทา้จะมบีา้นเรือนของชาวเขาทีเ่ปิดรา้นวางจ าหน่ายสนิคา้พื้นเมอืง ของทีร่ะลกึแก่

นักทอ่งเทีย่ว  

หมูบ่า้นเล็กๆแหง่นี้ยังม ีน า้ตกก ัต๊ก ัต๊ (Cat Cat Waterfall) อันงดงามทีม่กีงัหันส าหรับ ซึง่อยูใ่กล ้ๆ 

กนั ดืม่ด า่ไปกบัวถิชีวีติแบบทอ้งถิน่ 
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จากนัน้พาทา่นเช็คอนิแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องซาปา โมอานา่ ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  

จ าลองไฮไลทข์องทีเ่ทีย่วแตล่ะทีม่ารวมไวใ้หท้า่นไดถ้า่ยรปูทา่มกลางบรรยากาศทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขา  
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น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ ตลาด Love Market ตลาดคนเดนิกลางคนื มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิง

มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ สดุพเิศษ!! สกุ ีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลดั    

ทีพ่กั   Bamboo Hotel, Sapa หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (พกั 2 คนื) 

  (ทีพั่กบนเขาแหง่เมอืงซาปา เมอืงแหง่ทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาตแิหง่ขนุเขา) 

 

  3    สะพานแกว้มงักรเมฆ-ฮานอย-ทะเลสาปคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย  

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางไปสถานทีท่อ่งเทีย่วใหมข่องเมอืงซาปา สะพานแกว้โหรง่มัย (มังกรเมฆ) ราคาทัวรว์มคา่

เขา้ชม สะพานแกว้ใสแห่งนี้เป็นสะพานแกว้แห่งแรกของเวยีดนามเหมาะส าหรับคนทีช่อบทา้ทายความ

สงู ซึง่ความสงูของสะพานแหง่นี้สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 2,000 เมตร จุดทอ่งเทีย่วใหมท่ีย่ังไมฮ่ติ 

เพิง่เปิดใหบ้รกิารเมือ่เร็วๆนี้ มลีฟิตแ์กว้ขึน้ไป 300 เมตร เทยีบเท่าตกึ 100 ชัน้ ใชเ้วลาขึน้ 2.30 นาท ี

อเมซิง่ตรงทีส่รา้งอยู่กับหนา้ผา ความสงูวัดจากพืน้ดนิตรงจุดจอดรถคอื 548.5 เมตร พาเราวารป์ขึน้ไป



Page 9 of 18 

 

 

 

ดา้นบน แว๊บบบเดยีวเทา่นัน้ ก็ถงึประตสูวรรคแ์ลว้ ดา้นบนมทีางเดนิกระจกใสทีส่รา้งยืน่ออกมาจากหนา้

ผาไกลกวา่ 50 เมตร ใหไ้ดว้ัดใจกนัไปเลย พรอ้มชมทัศนยีภาพของเทอืกเขาหวา่งเลยีนเซนิ  

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร        

 

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย ใชร้ะยะเวลาการเดนิทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาตทิัง้ 2 ขา้งทางและวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม 

 

 จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ

นักทอ่งเทีย่วมาน่ังพักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี ้ 

 

 ชม วดัหงอกเซนิ อยูร่มิทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็น

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย วัดโบราณบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตัง้อยู่บนเนิน

หยก สามารถเดินขา้มจากฝ่ังไปยังวัดโดยขา้มสะพานเทฮุก ซึ่งเป็นสะพานไมส้ีแดงสดใส  ที่มี

ความหมายอันไพเราะวา่ สะพานแสงอาทติยย์ามเชา้ เป็นจุดถา่ยรูปทีนั่กทอ่งเทีย่วฮานอยมาถ่ายรูปกัน

มากทีส่ดุ ภายในวัดประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณและ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเชือ่กันว่า เต่าตัวนี้ คอื

เตา่ศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยูใ่นทะเลสาบแหง่นี้มาเป็นเวลาชา้นาน ชาวเวยีดนามมักเดนิทางมา

สกัการะบชูาสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ภายในวัดแหง่นีก้นัอยูเ่ป็นประจ า 
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จากนัน้น าท่าน อสิระชอ้ปป้ิง ถนน 36 สาย เป็นย่านโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงทางดา้นงานหัตถกรรมและ

สนิคา้พื้นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรุงฮานอย ซึง่ปัจจุบันมปีระวัตยิาวนานกว่า 600 ปี ทีเ่รยีกชือ่แบบนี ้

เนื่องมาจาก 36 อาชพีอันเกา่แกท่ีท่ ามาคา้ขายกนัในยา่นนี้ เป็นยา่นคา้ขายทีค่กึคักดว้ยสนิคา้นานาชนดิ

ทัง้ของกนิ เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึทีเ่ป็นทัง้ผา้ไหม กระเป๋า หรอืเครือ่งเงนิทีม่ลีวดลายปราณีตสวยงาม

มากมาย โดยจะแบง่ออกเป็นถนนสายตา่งๆ ทัง้ 36 สาย เชน่ถนนเสือ้ผา้ก็จะเป็นเสือ้ผา้ทัง้สาย ใหผู้ม้า

เทีย่วฮานอยสามารถเดนิเลอืกซือ้เลอืกชมกันอยา่งจุใจกันไปเลย และเป็นยา่นทีม่สีนิคา้ราคาถกูใหท้า่น

ไดเ้ลอืกสรรมากมาย 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร         

  (พเิศษเมน ูอาหารเวยีดนามตน้ต าหรบั เฝอ,บ ัน่หอย,แหนมเนอืง,ขนมเบือ้งญวน) 

ทีพ่กั   Hotel Hanoi Le Jardin Hotel & Spa หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

(โรงแรมทีพั่กใหม ่ใจกลางเมอืงฮานอย)  
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   4    ฮานอย-นงิหบ์งิ-ลอ่งเรอืกระจาดจางอาน-สนามบนิฮานอย-กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสูน่งิหบ์งิห ์เพือ่ลอ่งเรอืจางอาน (น ัง่เรอืกระจาด) ซึง่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วภมูิ

ทัศนค์วามงามทางธรรมชาต ิทีนั่กทอ่งเทีย่วใชเ้ป็นจดุหมายปลายทางทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญแหง่หนึง่ใน

เวยีดนาม และจา่งอานยังไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็น ฮาลองบก เนือ่งจากมเีขาหนิปนูและถ ้าคลา้ยกบัทีอ่า่ว

ฮาลอง เป็นระบบนเิวศทีส่ าคัญ มพัีนธุพ์ชืหายากและสตัวป่์าสงวนอาศัยอยู ่เป็นจ านวนมาก  

 

น าทา่นลอ่งเรอืชมบรรยากาศผา่นถ ้า ธรรมชาตภิเูขาหนิปนู ชมทัศนยีภาพของภเูขานอ้ยใหญ ่

สลับซบัซอ้นสดุลกูหลูกูตา งามเกนิบรรยาย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนไูกอ่บหอ่ขา้วเหนยีว ตน้ต าหรบัราชงั 

 

น าทานเดนิทางสู่  ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบ่าย กรุงฮานอย  เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารใยสนามบนิ เมนเูฝอไก ่เวยีดนาม 

20.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยี เที่ยวบนิที่ FD645 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)   

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 



Page 13 of 18 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 20-23 ตลุาคม 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 27-30 ตลุาคม 65  17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 05-08 พฤศจกิายน 65 16,999.- 16,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 10-13 พฤศจกิายน 65 16,999.- 16,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 12-15 พฤศจกิายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 17-20 พฤศจกิายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 24-27 พฤศจกิายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 26-29 พฤศจกิายน 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 03-06 ธันวาคม 65 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

อาทติย-์พธุ 11-14 ธันวาคม 65 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 17-20 ธันวาคม 65 18,999.- 18,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 22-25 ธันวาคม 65 18,999.- 18,999.- 5,000.- 

พธุ-เสาร ์ 28-31 ธันวาคม 65 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 14-17 มกราคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 26-29 มกราคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 02-05 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 09-12 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 16-19 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์พธุ 18-21 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 23-26 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 25-28 กมุภาพันธ ์66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 มนีาคม 66 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 09-12 มนีาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 มนีาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 16-19 มนีาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 18-21 มนีาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 23-26 มนีาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

ศกุร-์จันทร ์ 24-27 มนีาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 
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เสาร-์องัคาร 25-28 มนีาคม 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 30 มนีาคม - 02 เมษายน 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 06-09 เมษายน 66 19,999.- 19,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร 08-11 เมษายน 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

องัคาร-ศกุร ์ 11-14 เมษายน 66 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

พธุ-เสาร ์ 12-15 เมษายน 66 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

พฤหัสบด-ีอาทติย ์ 13-16 เมษายน 66 21,999.- 21,999.- 5,000.- 

ศกุร-์จันทร ์ 14-17 เมษายน 66 20,999.- 20,999.- 5,000.- 

เสาร-์องัคาร  22-25 เมษายน 66 17,999.- 17,999.- 5,000.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทัุง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

**ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพักในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ   

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 2,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 200,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไข

แหง่กรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตัวในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

8.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

9.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั)  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  
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3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ 1,000 บาท ตลอดการเดนิทาง 

(สว่นของหัวหนา้ทัวรไ์ทย แลว้แตค่วามพึง่พอใจในการบรกิาร) 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 6,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ สว่นทีเ่หลอื

ช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมัต ิ

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

เง ือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปี

ใหม ่เป็น60วนั) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมัดจ า 100% (หกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิคา่

มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้)  

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วันคนืมัดจ า 50% (หกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ

คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่ักคา่ใชจ้า่ย100%  

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้

ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาต,ิ ภเูขา

ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบดิ, 
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แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของทกุทา่นเป็นส าคัญ  

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไม่

สามารถรับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอื เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรอื เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตัวทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่งวลิแชร ์

หรอืบคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตัวเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง

รายการหรอืยกเลกิไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทจงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภัยของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทัวรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 

บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการ

บนิน ้นั ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยันจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตั๋วเองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอน มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
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โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯ จะใช ้

ในระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพั้กแน่นอน)  

2. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจั้ดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

3. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/ 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยู่

คนละชัน้  

4. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ

เหมาะสม  

5. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตัวทา่นเอง  

 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่อ้งขอวซีา่ 

ประเทศเวยีดนาม อนุญาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 30 วัน 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


