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04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงดานงั โดยเทีย่วบนิ FD 634 (ไมร่วมคา่อาหาร+เครือ่งดืม่บนเครือ่งขาไป-

กลบั) 

 

 

 

 

09.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดานงั ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้  (เวลาทอ้งถิน่ที่

เวยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย)  

 

จากน ัน้  น าทา่นชม สะพานมงักร Dragon Bridge  

อกีหนึง่ทีเ่ทีย่วดานังแหง่ใหมส่ะพานมงักรไฟสญัลักษณ์ความส าเร็จแหง่ใหมข่องเวยีดนาม ทีม่คีวามยาว 

666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เชือ่มตอ่สองฟากฝ่ังของแมน่ ้าฮนัประเทศเวยีดนาม สะพานมังกร

วนัแรก ดอนเมอืง กรงุเทพฯ • ดานงั เวยีดนาม • สะพานมงักร • หมูบ่า้นก ัม๊ทาน • น ัง่เรอืกระดง้  

เมอืงโบราณฮอยอนั    (-/กลางวนั/เย็น) 
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ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟู

เศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013ดว้ยสถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมยัใหมท่ี่

ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานของเวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ 

 

 

 

กลางวนั     บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนกูุง้มงักร 

 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ ้านก ั๊มทาน 

สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้

Cam Thanh Water Coconut 

Village 

หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวน

มะพรา้วรมิแมน่ ้า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่

เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพ

หลักของคนทีน่ี่คอือาชพีประมง ระหว่าง

การล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอัน
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สวยงาม ชาวบา้นจะขับรอ้งเพลงพืน้เมอืง ผูช้ายกับผูห้ญงิจะหยอกลอ้กันไปมาน าทีพ่ายเรอืมาเคาะกัน

เป็นจังหวะดนตรสีดุสนุกสนาน (ไมร่วมคา่ทปิคนพายเรอื ทา่นละ 40 บาท/ตอ่ทา่น/ตอ่ทรปิ) 

 

 

 

จากน ัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโบราณฮอยอนั” (Hoi An)  

อดีตเคยเป็นเมอืงท่า การคา้ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละเป็นศูนยก์ลางของการ 

แลกเปลีย่นวัฒนธรรมระหวา่งตะวันตกกบัตะวันออกองคก์ารยเูนสโกไดป้ระกาศใหฮ้อยอนัเป็นเมอืงมรดก

โลกทางวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์แมว้่าจะผ่านการบรูณะขึน้เรือ่ยๆแต่ก็

ยงัคงรปูแบบของเมอืงฮอยอนัไวไ้ด ้ 

น าทา่นเดนิทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืงฮอยอนั  

น าทา่นชม วดัจนี  

สมาคมชาวจนีทีใ่หญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มี

จดุเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบญุต่ออายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การน า

ธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคลแกท่า่น   
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น าชม Old House of Tan Sky บา้นโบราณ  

ซึง่เป็นชือ่เจา้ของบา้นเดมิชาวเวยีดนามทีม่ฐีานะด ีชมบา้นไมท้ี่เก่าแก่และสวยงามทีสุ่ดของ

เมอืงฮอยอัน สรา้งมากว่า 200 ปี ปัจจุบันไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัยของ

ทายาทรุน่ทีเ่จ็ดของตระกลู การออกแบบตัวอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างอทิธพิลทางสถาปัตยกรรม

ของจนี ญีปุ่่ น และเวยีดนาม ดา้นหนา้อาคารตดิถนนเหวยีนไทฮ็อกท าเป็นรา้นบตูคิ ดา้นหลังตดิถนนอกี

สายหนึ่งใกลแ้ม่น ้าทูโบนมปีระตูออกไม ้สามารถชมววิทวิทัศน์และเห็นเรือพายสัญจรไปมาในแม่น ้า

ทโูบนไดเ้ป็นอยา่งด ี  

 

  

 

น าชม สะพานญีปุ่่ น  

ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กว่า

ปี ม า แ ล ้ว  ก ล า ง ส ะพ า น มี ศ า ล เ จ ้า

ศักดิส์ทิธิ ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณ

มังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าม ีมังกรอยู่ใตพ้ภิพ

ส่วนตัวอยู่ที่อ ินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่ น 

ส่วนล าตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกร

พลิกตัวจะเกิดน ้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว 

ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็ม

ลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมนัจะไดไ้มเ่กดิภยัพบิตัขิ ึน้อกี  

 

ชม ศาลกวนอ ู 

ซึง่อยูบ่นสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว

ทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

 

ค า่       บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั  MAGNOLIA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานเวยีดนาม 
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(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์ 

ทีต่ากอากาศทีด่ทีีส่ดุในเวยีดนามกลางไดค้น้พบในสมยัทีฝ่ร่ังเศสเขา้มาปกครองเวยีดนามไดม้กีารสรา้ง

ถนนออ้มขึน้ไปบนภูเขาสรา้งที่พักโรงแรมสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆเพื่อใชเ้ป็นสถานที่พักผ่อนใน

ระหวา่งการรบระหว่างทีน่ั่งกระเชา้ดว้ยความเสยีวพรอ้มความสวยงามเราจะไดเ้ห็นววิธรรมชาตทิัง้น ้าตก 

Toc Tienและล าธาร Suoi no (ในฝัน)  

 

 

 

จากนัน้  น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์ 

วนัทีส่อง น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า • บานาฮลิล ์• วดัลนิหอ์ ึง๋ • Café Son Tra Marina (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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กระเชา้แหง่บานาฮลิลน์ีไ้ดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดย World Record ว่าเป็นกระเชา้ไฟฟ้าประเภท Non 

Stop โดยไมห่ยดุแวะทีย่าวทีส่ดุ มคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุที ่1,294 เมตร

นักทอ่งเทีย่วจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธิอ์ันสดชืน่

จนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าว่าทีน่ี่ไมใ่ชย่โุรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปีประมาณ 

10 องศาเทา่นัน้จดุทีส่งูทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์  

 

น าทา่นชมสะพานสทีอง  

สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล ์ 

 

 

 

จุดที่สรา้งความตื่นเตน้ใหนั้กท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซ ึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ

จนิตนาการของการผจญภัยทีส่วนสนุก The Fantasy Park(รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้ 

หุน่ขีผ้ ึง้ทีไ่มร่วมใหใ้นรายการ) 

เป็นส่วนหนึง่ของบาน่าฮลิลท์่านจะไดพ้บกับเครือ่งเล่นในหลายรูปแบบเชน่ทา้ทายความมันสข์องหนัง 

4D, ระทกึขวัญกับบา้นผสีงิและอืน่ๆถา้ไดโนเสารเ์กมสส์นุกๆเครือ่งเล่นเบาๆรถไฟเหาะแมงมนุเวยีนหัว

ตลอดไปจนถงึระทกึขวัญสัน่ประสาทอกีมากมายหรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในสวนสนุกอยา่งจใุจและ
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อกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มทีใ่หท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่ง

จใุจ 

 

 

 

 

ชมเมอืงฝร่ังเศส เป็นตกึออกแบบมาไดบ้รรยากาศยโุรปแท ้ๆ แตม่าเจอไดใ้กล ้ๆ เพยีงแคเ่วยีดนาม ลัดเลาะ

ไปตามตรอกซอกซอย มมีมุถา่ยรปูเชค็อนิสวยๆหลายมมุ   Le Jardin d’ Amour เป็นสวนสวยสไตล์

ฝร ัง่เศสทีม่ทีัง้ดอกไมต้น้ไม ้มมีมุถา่ยรปูสวยๆ เต็มไปหมด รวมไปถงึม ีโรงไวน ์Debay Wine Cellar อกี

ดว้ยคะ่ ดา้นในจะเป็นคลา้ยๆ อโุมงคใ์ตด้นิไวบ้ม่ไวน ์ 

 

กลางวนั  บ ริก ารอาหารกลางว ัน  แบบบุฟ เ ฟ่ต์

นานาชาต ิณ ภตัตาคารบานาฮลิล ์

 

น าทา่น  สกัการะ วดัลนิหอ์ ึง๋ (Linh Ung)  

วัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารใหญข่อง

วัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆ

ตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้นอกจากนี้ยังมรีูป
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ปัน้ปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้ง  35 เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขา

และหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลา นอกชายฝ่ังวัดแหง่นีน้อกจากเป็น

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีส่วยงาม

เป็นอกีนึง่จดุชมววิทีส่วยงามชองเมอืงดานัง   

 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่Café Son Tra Marina  

คาเฟ่รมิทะเลแห่งใหมข่องเมอืงดานัง ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้เครือ่งดืม่ และเพลดิเพลนิกับบรรยากาศ

สดุฟิน และถา่ยภาพตามอธัยาศัย (ไมร่วมเครือ่งดืม่และขนมตา่งๆ) 

หมายเหต ุ!! กรณีคาเฟ่ปิด หรอืไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าทา่นเดนิทางสู่

รา้นกาแฟแหง่ใหมโ่ดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

ทีพ่กั  เขา้สูท่ ีพ่กั  MAGNOLIA HOTEL 4*  หรอืเทยีบเทา่มาตรฐานเวยีดนาม 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน ัน้ ซึ่งอาจมีการ

เปลีย่นแปลงแตโ่รงแรมทีเ่ขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทยีบเทา่กนั)  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากน ัน้  น าท่านเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน (Han 

Market)  

ซึง่มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บุหรี ่และ

ของกนิต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พื้นเมือง

ของเมอืงดานัง น าท่านสู่ รา้นเยือ่ไผ ่เลอืกชมเลอืก

ซือ้ตามอธัยาศัย 

 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิดานงั 

12.00 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD)  

 เทีย่วบนิที ่FD 637 

13.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

*********************************************************************** 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

 

มหศัจรรย.์..เวยีดนามกลาง 3 วนั 2 คนื บนิ FD 

วนัเดนิทาง 
จ านวนตอ่

กรุป๊ 
ผูใ้หญ ่ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

31 - 02 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

01 - 03 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

08 - 10 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

16 - 18 เม.ย. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

21 - 23 เม.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

22 - 24 เม.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 - 01 พ.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

วนัทีส่าม ตลาดฮาน • รา้นเยือ่ไผ ่• ดอนเมอืง กรงุเทพฯ     (เชา้/-/-)   
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06 - 08 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

13 - 15 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

20 - 22 พ.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

27 - 29 พ.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

09 - 11 ม.ิย. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

23 - 25 ม.ิย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

07 - 09 ก.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

21 - 23 ก.ค. 66 30+1 10,999 9,999 3,000 

29 - 31 ก.ค. 66 30+1 13,999 12,999 3,000 

31 - 02 ส.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

12 - 14 ส.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,000 

18 - 20 ส.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

01 - 03 ก.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

15 - 17 ก.ย. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

29 - 01 ต.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

07 - 09 ต.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

14 - 16 ต.ค. 66 30+1 14,999 13,999 3,000 

28 - 30 ต.ค. 66 30+1 12,999 11,999 3,000 

 

**ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทวัรแ์ละต ัว๋เครือ่งบนิแลว้** 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหนา้งานโดยค านงึถงึประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั** 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป -กลับพรอ้มกรุ๊ป กรงุเทพฯ-ดานัง-กรงุเทพฯ สายการบนิ Thai Air Asia  (FD) 

เป็นตั๋วหมูค่ณะไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดไดท้่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

 ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,

การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื เวยีดนามมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื 

ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขับรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน(บังคับตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคับทปิคะ่) 

 

 

 

 



Page 14 of 17 

 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

 

การจองทัวร ์: 

 กรณุาจองทัวรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 7,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง

ไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาล,

วันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิค่ามัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธิ์

เลือ่นวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทัวร,์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบนิมกีาร

ปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 กรณีผูเ้ดนิทางทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ เชน่ การขอใชว้ลีแชรท์ีส่นามบนิ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่าง

นอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืเริม่ตัง้แต่ท่านจองทัวร์ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี 
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 กรณีท่านเป็นอสิลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบุใหช้ัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจง้

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มน ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิทฯ

ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ

หรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อาจจะ

ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบ

เหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 
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 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารดุ เปียกน ้า การขดีเขยีนรปูตา่งๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลายการต์นู 

ทีไ่มใ่ชก่ารประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรณุาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ 

หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 ภาพทีใ่ชเ้ป็นภาพเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

ดังกลา่ว คอื รา้นหนิออ่น,รา้นไมไ้ผ่ รา้นหัตถกรรม เป็นตน้ หากท่านใดไมเ่ขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 

 อาหารทีป่ระเทศเวยีดนาม ไดรั้บอทิธพิลมาจากจนี โดยรสชาตจิะออกไปทางจดืสว่นใหญร่สไมค่อ่ยจัดและอาหาร

ทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวยีดนาม  

 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเวยีดนาม 

 

 หอ้งพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน หอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple 

Room) หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนับางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่

กบั 1 เตยีงเสรมิ 

   โรงแรมในเวยีดนามหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้าบางโรงแรมแต่ละชัน้

จะม ี เพยีงไมก่ีห่อ้งซึง่ในกรณีมาเป็นครอบครัวใหญ่ใชห้ลายหอ้ง หอ้งพักอาจจะไมไ่ดต้ดิกันและอาจจะไดค้นละ

ชัน้และบาง โรงแรมอาจจะไมม่ลีฟิตซ์ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของ

บรษิทัฯทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด** 

 

********************************************* 
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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 บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

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 

 


