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1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ดานงั-สะพานมงักร-คารฟ์ดรากอ้น-สะพานแหง่ความรกั-

ตลาดกลางคนืดานงั 

 

12.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชัน้4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยเวยีดเจ็ทแอร ์(VZ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

15.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่

VZ962 (15.50-17.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

 

ผา่นตวัเมอืงดานงั (Danang) เมอืงทา่ส าคัญของเวยีดนามกลาง และหมูบ่า้นชาวประมง เมอืงดานังมี

ความหลากหลายของสถานทีท่อ่งเทีย่วมากประวตัศิาสตร ์หาดทรายขาวทีข่ ึน้ชือ่ ววิทีส่วยงามของภเูขา

หนิออ่น รวมถงึรา้นอาหารทะเลสดอรอ่ย ทีท่ าใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วโลกเดนิทางมาเยอืน 

 

น าทา่นชมสะพานมงักร (Dragon Bridge) สญัลกัษณ์แหง่ใหมเ่มอืงดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่

เมอืงดานังไดรั้บอสิรภาพและเป็นสถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วสว่นใหญท่ีม่าเมอืงดานัง ตอ้งแวะชมความ

สวยงาม  

 

ชมคารฟ์ดรากอ้น (Carp Dragon) ใกลก้บัสะพานมงักรทองเป็นสตัวใ์นต านานทีพ่น่น ้าจากปากคลา้ย

กบัเมอรไ์ลออ้นของสงิคโปรเ์ป็นอนุสาวรยีต์อ้นรับแขกบา้นแขกเมอืงของดานัง ซึง่คารฟ์ดรากอ้นนีม้ี

ความหมายใหช้าวเวยีดนาม หมัน่ศกึษาหาความรูม้าประดับตน เพือ่ทีเ่มือ่เตบิใหญ ่เรยีนสงูขึน้ก็จะกลาย

รา่งเป็นมงักรมาชว่ยเหลอืประเทศชาต ิ 
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ชมสะพานแหง่ความรกั (Love Bridge Da Nang) เป็นทีน่ยิมของหนุ่มสาวคูรั่กทีจ่ะมาซือ้กญุแจ

คลอ้งใสส่ะพาน รมิแมน่ ้าหาน ซึง่มคีวามกวา้งใกลเ้คยีงกบัแมน่ ้าเจา้พระยา ประดับตกแตง่ดว้ยเสารปู

หัวใจ และจากสะพานแหง่นีท้างดา้นหลังสามารถมองเห็นววิของสะพานมงักรแบบเต็มๆ 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Magnolia Hotel Danang หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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2  วดัหลนิอึง๋-หมูบ่า้นก ัม๊ทาน น ัง่เรอืกระดง้-หมูบ่า้นหนิออ่น-ฮอยอนั-สะพานญีปุ่่ น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นสกัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัหลนิอึง๋ (Linh Ung Bai But Pagoda) ตัง้อยูแ่หลมเซนิจรา่ 

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีร่วบรวมความเชือ่ ความศรัทธาของธาตทุัง้หา้และจติใจของผูค้น ภายในวหิารใหญ่

ของวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆ ตามความเชือ่ นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้เจา้แม่

กวนอมิ ซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรสงูทีส่ดุในเวยีดนาม ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวั กวา้ง 35 เมตร ยนืหันหลังให ้

ภเูขาและหันหนา้ออกทะเล คอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังและยงัมหีนิออ่น

แกะสลักเป็นรปู 18 พระอรหนัตข์นาดใหญอ่ยูภ่ายในวดั  

วัดแหง่นีน้อกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ ยงัเป็นอกีหนึง่สถานที่

ทอ่งเทีย่วทีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่จดุทีส่ามารถมองววิ เมอืงดานังไดส้วยงามมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหวา่งทางแวะชมหมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทัว่โลกในงานฝีมอืการแกะสลักหนิ

ออ่น หนิหยก 

 

น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นก ัม๊ทาน (Cam Thanh Village) สนุกสนานไปกบักจิกรรม!! น่ังเรอืกระดง้ 

หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนั ตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ีเ่ป็นทีพั่กอาศัยของ

เหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ีค่อื อาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอนั

สวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกบัผูห้ญงิจะหยอกลอ้กนัไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกนั

เป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูสดุฟินเวยีดนามตน้ต าหรับ แหนมเนอืง,เฝอ,ขนมเบือ้งญวน

,ขนมจนีหมป้ิูง) 

 

น าทา่นชมเมอืงมรดกโลกฮอยอนั (Hoi An Ancient Town) ซึง่เป็นเมอืงทางวัฒนธรรมไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก  

มนตเ์สน่หอ์ยูท่ีบ่า้นโบราณซึง่อายเุกา่แกก่วา่ 200ปี มหีลังคาทรงกระดองป ูแบบเฉพาะของเมอืงฮอย

อนัสถาปัตยกรรมทีไ่มซ่ ้าแบบทัง้ในดา้นศลิปะและการแกะสลกั  

ชมยา่นการคา้เมอืงทา่คา้ขายสมยัโบราณของชาวจนีแลว้ตรงไปไหวพ้ระทีว่ดักวางตุง้ ทีช่าวจนี 

(กวางตุง้) ฟกุเกวีย๋นทีนั่บถอืกวนอ ูใหค้วามเคารพนับถอืกอ่นออกเรอืคา้ขายเป็นความสริมิงคล มี

เรือ่งราวของสามกก๊ลอ้มรอบสถานทีแ่หง่นี ้ 

ชมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรว์ดักวนอู ศาลเจา้ชมุชนชาวจนี  

ชมสะพานญีปุ่่ น สะพานเกาไหลเวยีน ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงฮอยอนั ซึง่เชือ่วา่ถกูสรา้งเพือ่เชือ่ม

คนในชมุชนหลากหลายเชือ้ชาตเิขา้ดว้ยกนั และ บา้นโบราณ อายยุาวนานกวา่ 200ปี ซึง่สรา้งในแบบ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีย่งัคงเหลอือยูข่องชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที1่7 ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพแหง่ความ

ประทับใจ  

ตอ่ดว้ยการชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงโดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปักมอือนัวจิติร โคมไฟซึง่เป็น

สญัลักษณ์ เมอืงฮอยอนั เสือ้ปัก กระเป๋าปัก ผา้พันคอ ตะเกยีบไมแ้กะสลกั ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาติ

เวยีดนาม) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงดานัง 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Magnolia Hotel Danang หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4ดาว 
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3  พพิธิภณัฑจ์าม-โบสถส์ชีมพ-ูน ัง่กระเชา้ขึน้บานาฮลิล-์หมูบ่า้นฝร ัง่เศส-สวนสนกุบานาฮลิล ์

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นชมพพิธิภณัฑป์ระตมิากรรมจามดานงัทีถ่กูกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมกอทกิเมือ่ปี ค.ศ.1915 

โดยคนฝร่ังเศสเพือ่เป็นสถานทีเ่กบ็รักษาและแสดงวตัถสุ ิง่ของเกีย่วกบัราชอาณาจักรจามทีค่น้พบตาม

พระปรางคแ์ละก าแพงของชาวจามทีพ่พิธิภณัฑจั์ดแสดงสิง่ประตมิากรรมเกีย่วกบัเทพฯหลายองคไ์มว่า่

จะเป็นพระศวิะและพระพรหม พระปรางคห์มเีซนิทีแ่กะสลักอยา่งประณีตสวยงาม สตัวศ์กัดิส์ทิธิ ์และภาพ

ชวีติประจ าวันของชาวจามลว้นไดรั้บการแกะสลักอยา่งประณีตทีผู่เ้ขา้ชมสามารถสมัผัสไดแ้มผ้า่น

กาลเวลามาหลายรอ้ยปี 

 

จากนัน้ชมโบสถค์รสิตส์ชีมพู (Danang Cathedral) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงดานัง ความพเิศษของทีน่ีก่็

คอืตัวอาคารโบสถเ์ป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทาสชีมพอูอ่นทัง้หลัง ท าใหเ้ป็นทีส่นใจของคนทีผ่า่นไป

มาโบสถค์รสิตส์ชีมพ ูเมอืงดานัง โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้สมยัตกเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส และเป็นโบสถ์

แหง่เดยีวในเมอืงดานัง ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นศนูยร์วมหลกัของชาวครสิตใ์นเมอืง 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นน่ังกระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์(BanaHills)  

ตืน่เตน้ตืน่ตากบักระเชา้ไฟฟ้า ทีย่าวทีส่ดุแบบไมห่ยดุแวะพักมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 ม. สงู 1,294 ม. 

ทกุทา่นจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกบางๆ และอากาศเย็นๆ บา้งครัง้เมฆจะลอยต ่า ลงมาสมัผัสกบักระเชา้ที่

เราน่ังอยู ่ 

 

จากนัน้ใหท้า่นไดส้มัผัสหมูบ่า้นฝร ัง่เศส (French Village) ทีก่ารกอ่สรา้งไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก

หมูบ่า้นของฝร่ังเศสในศตวรรษที ่19  

บานาฮลิลแ์ตเ่ดมิเคยเป็นเมอืงตากอากาศของเวยีดนามตัง้แตส่มยัทีย่งัเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส 

กอ่นทีจ่ะถกูทิง้รา้งและไดรั้บการปรับโฉมใหก้ลับมาสวยงามและมชีวีติชวีาอกีครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นพบกบัวลิลา่สวยงามแบบฝร่ังเศส สวนดอกไม ้วดั รา้นอาหาร คาเฟ่ สวนสนุกในรม่ขนาดใหญท่ี่

เรยีกไดว้า่เป็นเหมอืนดสินยีแ์ลนดข์องเวยีดนามมเีครือ่งเลน่ตา่งๆ สวนสนกุบานาฮลิลแ์ฟนตาซปีารค์

(Fantasy Park) (รวมคา่เครือ่งเลน่ในสวนสนุก ยกเวน้ยกเวน้โซนของการจัดแสดงหุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่มร่วมใน

รายการ) ใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัสวนสนุกทีซ่อ่นอยูใ่นประสาทบนภเูขา ทา่นจะไดส้นุกกบัเครือ่ง

เลน่ตา่งๆ มตีัง้แตแ่บบเด็กๆ จนถงึตืน่เตน้แบบผูใ้หญ ่ไมว่า่จะเป็น รถบัม้ TOWER DROP มา้หมนุ 

ปลาหมกึยกัษ์ ยงิปืน เครือ่งเลน่ 3D 4D 5D เป็นตน้ หรอืทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปูไดท้กุมมุสวยๆ 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบนบานาฮลิล ์(บฟุเฟ่นานาชาต)ิ 

พักที ่  Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว 

 

กรณีลกูคา้เดนิทาง 3 ทา่น โรงแรมบนบานาฮลิลไ์มม่หีอ้งพักส าหรับ 3 ทา่น และไมม่กีารเสรมิเตยีง 

***หมายเหต ุส าหรับหอ้งพักบนบานาฮลิลห์อ้งพักครอบครัว 3 ทา่น *** 

-หอ้ง Family Superior (เตยีง 2ชัน้ 1เตยีง, เตยีงใหญ ่1เตยีง) เพิม่ 300 บาทตอ่ทา่น 

-เลอืกเฉพาะพักเดีย่วบนบานาฮลิล ์1คนื เพิม่ 2,000 บาทตอ่ทา่น 
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4  สะพานมอืสทีอง-สวนดอกไม-้อโุมงคเ์ก็บไวน-์ดานงั-ตลาดฮาน 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นชมสะพานมอืสทีอง (Golden bridge) พลาดไมไ่ดก้บัจดุถา่ยรปูเก๋ๆ  ทฮีติทีส่ดุในตอนนี ้

ดา้นหนา้ของสะพานมอืสทีองจะเป็นภาพมมุสงูทีม่องเห็นจดุตา่งๆ บนภเูขา หากเป็นชว่งเชา้มหีมอกบางๆ

ก็ เป็นภาพทีส่วยงามดังจนิตนาการ  

 

ชมสวนดอกไม ้Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตลฝ์ร่ังเศส ทีม่ทีัง้ดอกไม ้ตน้ไม ้มมีมุถา่ยรปู

สวยๆ บรรยากาศสดชืน่สดุบนเขาสงู รวมไปถงึม ีโรงไวน ์Debay Wine Cellar ทีม่อีโุมงคใ์ตด้นิไวบ้ม่

ไวน ์ใหเ้ก็บภาพอยา่งสวยงาม น าทา่นลงกระเชา้เดนิทางตอ่สูต่ัวเมอืงดานัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นสูต่ลาดฮาน (Ham Market) ตลาดทีร่วบรวมสนิคา้มากมายเป็นทีน่ยิมทัง้ชาวเวยีดนามและ

ชาวไทย อาท ิเสือ้เวยีดนาม หมวก รองเทา้ กระเป๋า สนิคา้พืน้เมอืง โดยเฉพาะงานฝีมอื อาท ิภาพผา้ปัก

มอือนัวจิติร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกยีบไมแ้กะสลัก ชดุอา๋วหยา่ย (ชดุประจ าชาตเิวยีดนาม) ฯลฯ 
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ไวเ้ป็นทีร่ะลกึมากมายเพือ่ฝากคนทีบ่า้น น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานเมอืงดานัง เพือ่เดนิทางกลบัสู่

กรงุเทพฯ ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 

เย็น รับประทานอาหารขนมปัง (บัน๋หมี)่ ขนมปังเวยีดนามทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากประเทศฝร่ังเศส หรอืเรยีกอกี

ชือ่วา่ "แซนดว์ชิเวยีดนาม" (บรกิารบนรถ) 

 

18.10 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพ โดยสายการบนิไทยเวยีดเจ็ทแอร ์เทีย่วบนิที ่VZ963 (18.10-19.50) 

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง 

19.50 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 27-30 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 28-31 ตลุาคม 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 29 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 65 13,999.- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 04-07 พฤศจกิายน 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 17-20 พฤศจกิายน 65 14,999..- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 25-28 พฤศจกิายน 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 02-05 ธันวาคม 65 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 10-13 ธันวาคม 65 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

อาทติย-์พุธ 11-14 ธันวาคม 65 13,999..- 13,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 16-19 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 17-20 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 22-25 ธันวาคม 65 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 30 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 19,999.- 19,999- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 12-15 มกราคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 13-16 มกราคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 03-06 กมุภาพันธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 กมุภาพันธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 09-12 กมุภาพันธ ์66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 11-14 กมุภาพันธ ์66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 16-19 กมุภาพันธ ์66 15,555.- 15,555.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 23-26 กมุภาพันธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 24-27 กมุภาพันธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 25-28 กมุภาพันธ ์66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 03-06 มนีาคม 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 04-07 มนีาคม 66 15,999.- 15,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 09-12 มนีาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 10-13 มนีาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 
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เสาร-์องัคาร 11-14 มนีาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

พฤหสับด-ีอาทติย ์ 16-19 มนีาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

ศกุร-์จนัทร ์ 17-20 มนีาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

เสาร-์องัคาร 18-21 มนีาคม 66 14,999.- 14,999.- 4,000.- 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และช าระเงนิมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่แต ่20 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กนิ 25 ทา่น** 

**ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

 

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ณะ/คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ   

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่

กรมธรรมฯ์  

7.     คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ(รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่.   

             กรมธรรม)์ 

8.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

9.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง,แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย  

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี  

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆเชน่คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี,มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษฯลฯ 
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4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด  

6. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (1,000บาท) ตลอดการเดนิทาง 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 6,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ สว่นที่

เหลอืช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วนักอ่นการเดนิทางหรอื

ตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

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

สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิ

ภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร  

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

(ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปีใหม ่เป็น 60 วัน) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมดัจ า 100% (หักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่

มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้)  

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

คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

-ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่กัคา่ใชจ้า่ย100%  

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาทกิารลา่ชา้ของ

สายการบนิ,การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 

แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรค

ระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั  
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3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมส่ามารถ

รับผดิชอบทกุกรณี  

4.  บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอื 

เดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรอื 

เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตวัทา่นเอง  

5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ขวบ,ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี  

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิท จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

8. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของพชืชนดิดังกลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมโีทษสงูสดุถงึประหารชวีติ 

9.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั

ทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ  

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลกิทวัรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 บาทแลว้แต่

สายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund)ผูเ้ดนิทางตอ้ง

เป็น ผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการบนิน ้นั ๆ 

เป็นผูก้ าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่า่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตัว๋เองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะน ้นัทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้  

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด  

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 
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9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับนัน้เอง 

10.  ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี,สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

โรงแรมทีพ่ัก 

1. บรษัิท ฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯจะใชใ้น 

ระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพ้ักแน่นอน)  

2. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้  

3. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

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

4. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม  

5. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆและแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะ

แตกตา่งกนัดว้ย  

6. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น ้นั  

7. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางครัง้อยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่อ้งขอวซีา่ 

ประเทศเวยีดนาม อนุญาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 30 วัน 

 

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
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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 

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 

 


