
 
 
 
 
 

 
 



 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สักการะเจาแมกวนอิม
หลินอึ๋ง – เมืองเว – พระราชวังดายโนย – ลองเรือมังกรแมน้ําหอม – ตลาดองบา 

04.30 พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน THAI VIETJET 
AIR โดยมีเจาหนาที่ เลทสโกกรุป ใหการตอนรับ และ อํานวยความสะดวกในการเช็คอินใหแก
ทาน 

07.30 นําทานเดินทางสู สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการ
บิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ964 

08.50 เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนําผาน
ดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทาง
ทองเที่ยวตามรายการ 
นําทานเดินทางสู เมืองดานัง (DANANG) เปนเมืองทาสําคัญของ
เวียดนามกลางตอนใต ต้ังอยูริมชายฝงทะเลจีนใต จัดเปน 1 ใน 5 เขตการปกครองสวนทองถิ่นใน
เวียดนาม ดานังจัดเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรม และมีทาเรือที่รองรับการขนสงสินคา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กต้ังอยูในเมืองจํานวนหนึ่ง สินคาเศรษฐกิจของเมืองไดอาหารทะเล จึงทําให
เมืองดานังมีอาหารทําเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักทองเที่ยวชาวไทยอยางมาก  

วนัที ่ โปรแกรมทวัร 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา เที่ยง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – 
สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองเว – พระราชวัง
ดายโนย – ลองเรือมังกรแมน้ําหอม – ตลาดองบา 

   

THANH LICH 
ROYAL 
BOUTIQUE 
HOTEL 
ห รื อ เ ที ย บ เ ท า 

 

2 วัดเจดีย เทียนมู  – รานเย่ือไผ – บานา ฮิลส – นั่ง
กระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส    

MERCURE 
FRENCH 
VILLAGE BANA 
HILLS  
หรือเทียบเทา 

 

3 

สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะ
พระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพารค ชอป
ปงฮาน มารเก็ต – เมืองโบราณฮอยอัน – รานหินออน 
– สะพานญ่ีปุน – ลองเรือกระดง 

   

LAVERDER 
HOTEL  
หรือเทียบเทา  

4 สะพานมังกร – สะพานแหงความรัก – สนามบินดานัง 
– สนามบินสุวรรณภูม ิ     

 



นําทานเดินทาง สักการะเจาแมกวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจาแมกวนอิม
หลินอึ๋งแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเลที่ต้ังดี หันหนาออกสู
ทะเลและดานหลังชนภูเขา ต้ังอยูบนฐานดอกบัวสงางาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรให
ชวยปกปกรักษา หลินอึ๋งมีความหมายวาสมปรารถนาทุกประการ ต้ังอยูบนชายหาดบายบุต ใน
ลานวัดมีพระอรหันต 18 องคเปนหินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยาง
ของมนุษยซึ่งแฝงไวดวยคติธรรม  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น  
 นําทานเดินทางสู เมืองเว (HUE) เคยเปนเมืองหลวงเกาในสมัยราชวงศเหงียนชวงป พ.ศ. 2345–

2488 มีชื่อเสียงจากโบราณสถานที่มีอยูทั่วเมือง เมืองเวต้ังอยูในเวียดนามตอนกลาง ริมฝงแม
น้ําหอม ในชวงสงครามเวียดนาม เวอยูในตําแหนงที่ใกลกับอาณาเขตระหวางเวียดนามเหนือและ
เวียดนามใต โดยเวอยูในอาณาเขตของเวียดนามใต ในป พ.ศ. 2511 ตัวเมืองไดรับความเสียหาย
อยางหนัก โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแหงที่ระดมยิงและถูกระเบิดจากกองทัพอเมริกัน แมหลัง
สงครามสงบลงแลว เหลาโบราณสถานก็ยังไมไดรับการดูแลเอาใจใส เนื่องจากถูกกลุมผูนํา
คอมมิวนิสตและชาวเวียดนามบางสวนมองวาเปนสัญลักษณของระบอบศักดินาในอดีต แตหลังจาก
ที่แนวคิดทางการเมืองไดเปลี่ยนแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถานบางสวนมาจนถึงปจจุบัน 

 

นําทานเดินทางสู พระราชวังดายโนย (Dai Noi 
Palace) เปนโบราณสถานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลก เปนพระราชวังแหงสุดทายของราชวงศ
เหงียนที่ปกครองประเทศเวียดนาม เปนพระราชวังที่มี
สถ าป ตยก รรมที่ ส วยงา ม  อ ลั งก าร เป น อย าง ย่ิ ง 
พระราชวังไดโนย จําลองแบบมาจากพระราชวังกูกง 
หรือพระราชวังตองหาม ที่ ย่ิ งใหญของกรุงปกกิ่ ง
ประเทศจีน มีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ลอมรอบ
ดวยคูน้ําขนาดใหญทั้งส่ีดาน เนื้อที่ประมาณ 5 ตาราง
กิโลเมตร และพระราชวังแหงนี้ใชเปนที่ประทับของ
กษัตริยในราชวงศเหงียนมาทุก 

 
 
หลังจากนั้นนําทานเดินสูทาเรือแมน้ําหอม ลองเรือมังกรแมน้ําหอม (DRAGON BOAT) เพ่ือชม
ศิลปะการแสดงที่เคยจัดถวายในราชสํานักของกษัตริยเวียดนาม เปนเรือมังกร 2 หัว จําลองมาจาก
เรือราชพาหนะในสมัยราชวงศเหงียน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
นําทานเดินทางสู ตลาดองบา (DONG BA MARKET) แหลงชอปปงที่เมืองเว เปนตลาดสินคา
ขนาดใหญของเมืองเว สวนใหญเปนสินคานําเขาจากจีน เชนเส้ือผา กระเปาเดินทาง 

ที่พัก THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day2 วดัเจดยีเทยีนมู – รานเยือ่ไผ – บานา ฮลิส – นัง่กระเชาไฟฟาซนั เวลิด บานา
ฮลิส 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

วัดเจดียเทียนมู (THIEN MU PAGODA) เปนวัดที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรการเมืองของเวียดนาม 
วัดแหงนี้ถือเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนานิกาย
เซน และมีจุดเดนคือเจดียเทียนมู ที่ถือเปนสัญลักษณ
ของเมืองเว มีลักษณะเปนเจดียทรงเกง 8 เหลี่ยม  สูง
ทั้งหมด 7 ชั้น แตละชั้นเชื่อวาเปนตัวแทนชาติภพตางๆ 
ของพระพุทธเจา โดยเอกลักษณอีกอยางหนึ่งของวัด
เจดียเทียนมูคือ รถออสตินสีฟา ที่ถูกเก็บรักษาและจัด
แสดงไวภายในวัดแหงนี้ โดยมีประวัติวา พระภิกษุทิกก
วางหยก วัย 73 ป เจาอาวาสวัดเทียนมูไดใชรถคันนี้
เปนพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงไซงอนหรือโฮจิมินห
ซิต้ีในปจจุบันเพ่ือเปนการประทวงรัฐบาลพระองค นํา
ทานเดินทางสู รานเยื่อไผ (BAMBOO SHOP) ราน
ขายสินคาพ้ืนเมือง สินคาที่ทํามาจากไมไผ เปนสินคา 
OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามใหทานให
เลือกซื้อเพ่ือเปนของฝาก 

เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น **นําทานชมผลิตภัณฑจากไขมุกใกลๆกับ
รานอาหาร 
นําทานเดินทางสู บานา ฮิลส (BANA HILLS) แหลงรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง 
อยูหางจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเปนสถานที่พักผอนตากอากาศของชาว
ฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แตหลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพายแพ จึงกลับประเทศไป 
ทําใหบานาฮิลลถูกทิ้งรางนานหลายป กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในป  2009 

 

นั่งกระเชาไฟฟาซัน เวิลด บานาฮิลส (SUN WORLD 
BANA HILLS) ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูง
ถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟาราง
เดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับ
การบันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช
เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอัน
เกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิว
ทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล 
เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตก
ของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบา
นาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศส
เมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคม จึงไดมีการสรางถนน
ขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือ
ใชเปนที่พักผอน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียส 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศส เมนูบุฟเฟต บนบานาฮิลส 
ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 กรณีหองพัก 3 ทานเต็มลูกคาตองพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลสมีคาใชจายเพ่ิม 2,500 บาท/หอง 



   
 

Day3 สะพานมือยักษ – สวนดอกไมแหงความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – 
สวนสนุกแฟนตาซีพารค ชอปปงฮาน มารเก็ต – เมืองโบราณฮอยอนั – รานหนิออน – 
สะพานญี่ปุน – ลองเรือกระดง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
กิจกรรมที่นาสนใจ 

 

นําทานชม สะพานมือยักษ (GOLDEN BRIDGE) 
แหลงทองเที่ยวใหมลาสุดซึ่งอยูบนเขาบานา ฮิลส 
เปนสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ขางอุมไว 
ต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดนเห็นชัด สวยงามเปนอีก
จุดทองเที่ยวนึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ทาน
สามารถถายรูปภาพวิวเขาบานาฮิลล ในวิวพาโนรา
มา 360 องศา ไดอยางเต็มอิ่ม 

 

นําทานชม สวนดอกไมแหงความรัก (LE JARDIN 
D'AMOUR) เปนสวนดอกไมสไตลฝรั่งเศส ที่มี
ดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยาง
สวยงามทามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไมวา
ทานจะอยูมุมไหนของสวนก็สามารถถายรูปออกมา
ไดสวยงามอยางมาก โดยในแตละเดือนก็จะมีการ
จัดตกแตงผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  

 

 
นําทาน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH 
PAGODA) เปนพระพุทธรูปหินองคใหญ ต้ัง
ตระหงานบนยอดเขาแหงนี้ ใหทานไดขอพรเพ่ือ
ความเปนมงคล 

 

นํ า ท าน เ ดิ นท า งสู  ส วน ส นุก แ ฟ น ต า ซีพ า ร ค 
(FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลาย
รูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถบ้ัม 
หรือจะเลือกชอปปงของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม
รวมคาเขาชมหุนขี้ผึ้ง) 

เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 
 



 
 

นําทานเดินทางซื้อของฝาก ชอปปงฮาน มารเก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง 
ต้ังอยูริมแมน้ําฮาน เปนแหลงรวบรวมสินคามากมายของ สินคาที่นิยมอยางมากคือ เมล็ดบัวอบแหง 

กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนดเชน G7, TRUNG 
NGYUEN เปนตน   
จากนั้นนําทานเดินทางสู  เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN 
ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณและรักษา
วัฒนธรรมไวอยางดีเย่ียม โดยทานสามารถเดินเลน ถายรูป ตาม
ตรอกซอกซอยตางๆ ได ไฮทของการมาถายรูปเช็คอินที่นี้คือ
การไดขึ้นไปถายรูปจากมุมสูงของคาเฟที่อยูตามซอกซอย ได

ทั้งวิว ไดทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม นําทานชม รานหินออน เปนรานของฝาก
ทองถิ่นมีสินคามากมาย 
นําทานชม สะพานญี่ปุน (JAPANESE BRIDGE) สะพานแหงมิตร
ไมตร ีที่ไดชื่อนี้เนื่องจากสะพานแหงนี้สรางขึ้นโดยชุมชนชาวญ่ีปุน 
เปนสะพานที่สรางขึ้นขามคลองที่ในอดีต 400 ปกวาที่ผานมา มี
ชุมชนชาวญ่ีปุนมาต้ังรกรากอยู และสรางขึ้นทามกลางหมูบานชาว
จีนและญ่ีปุน สะพานญ่ีปุนแหงเมืองฮอยอันนี้ สรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ.
1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปเลยทีเดียวนับวาเกาแกมาก เปน
สะพานที่สรางดวยวัสดุทั้งไมและปูน แมผานกาลเวลามานานแต
ยังคงงดงามดวยความมีเอกลักษณ จนเปนสัญลักษณของเมือง 
ลักษณะเฉพาะของสะพานญ่ีปุนเมืองฮอยอันแหงนี ้
นําทาน ลองเรือกระดง (BASKET BOAT) หมูบานเล็กๆในเมือง
ฮอยอันต้ังอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามหมูบาน
แหงนี้เคยเปนที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมูบานแหง
นี้ คือประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมของ
ชาวบาน ณ หมูบานแหงนี้ หมายเหตุ:ทานสามารถใหทิปไดตาม
ความพอใจของทาน 

 

คํ่า บริหารอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
ที่พัก LAVENDER HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 

Day4 สะพานมงักร – สะพานแหงความรกั – สนามบนิดานงั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแหงใหม สะพานที่มีที่มีความยาว 
666 เมตร ความกวางเทาถนน 6 เลน ดวยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลานลานดอง เชื่อมตอสอง
ฟากฝงของแมน้ําฮัน เปดใหบริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 
ป แหงอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแหงนี้เปน Landmark แหงใหมของเมืองดานัง ซึ่ง



มีรูปปนที่มีหัวเปนมังกรและหางเปนปลา พนน้ํา คลายๆสิงคโปร หมายเหตุ:วันเสาร-อาทิตยเวลา 3 
ทุม มังกรจะพนน้ํา และพนไฟเปนเวลา 5 นาที 

 นําทานชม สะพานแหงความรัก (LOVE BRIDGE) เปนสะพานที่ถูกประดับตกแตงดวยเสารูป
หัวใจ และจากสะพานแหงนี้ใหทานไดเห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ 

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางกลับสู สนามบินดานัง เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
10.10 นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR 

เที่ยวบินที่ VZ965 
11.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทับใจ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 

ราคาทวัร/์ท่าน 
พกัห้องละ 3 ท่าน 

(เนือ่งจากเปนหองพกั
สาํหรบั  

4 ทาน จงึมคีาใชจาย
เพิม่) 

ราคา 
ห้องพกัเดียว 

11 – 14 สิงหาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

12 – 15 สิงหาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

26 – 29 สิงหาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

02 – 05 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

03 – 06 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

09 – 12 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

10 – 13 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

16 – 19 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

17 – 20 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

23 – 26 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

24 – 27 กันยายน 2565 13,990 14,590 4,500 

30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2565 13,990 14,590 4,500 

06 – 09 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

07 – 10 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

08-  11 ตุลาคม 2565 14,990 15,590 4,500 

09 – 12 ตุลาคม 2565 12,990 13,590 4,500 

13 – 16 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

16 – 19 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

20 – 23 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 



21 – 24 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

22 – 25 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

23 – 26 ตุลาคม 2565 15,990 16,590 4,500 

24 – 27 ตุลาคม 2565 13,990 14,590 4,500 

** ราคาทัวรไมรวมตัว๋เครือ่งบนิ (Join Land) ลด 3,000 บาท ** 

อตัราคา่บรกิารสาํหรบัเดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทิปมคัคเุทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์1,500 บาท/ท่าน * 
*ไมร่วมคา่ ประกันสุขภาพ 200 บาท/ทาน* 

สําคัญโปรดอาน 
1. กรณุาทําการจองล่วงหน้ากอ่นเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มชาํระเงนิมดัจํา ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชาํระส่วนทีเหลือ 21 วนั 

กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือราคาโปรโมชั่นตอ้งชาํระคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านนั 
2. อตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จํานวน 15 ท่าน ขนึไป ในแต่ละคณะ กรณีทีมผีูเ้ดนิทางไม่ถึงตามจํานวนทีกําหนด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 
3. ท่านทตีอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตวัเครอืงบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงัก่อนทําการออกบตัรโดยสาร 

เนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลียนไฟล์ท หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจากเจ้าหน้าทีเป็นเพียงการ

แนะนําเท่านนั 
4. ระหวา่งท่องเทยีวหากนักท่องเทียวไดร้บัการตรวจยืนยนัว่ามเีชอืโควิด ทางโรงแรมอาจมคี่าทําความสะอาดห้องพกัเพิมเติม (ไม่รวมอยู่ใน

รายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภาครฐัทังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง

รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายสว่นนีดว้ยตวัท่านเอง (ไมร่วมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลยีนแปลงเป็นสว่นลดหรอืเงนิสดได ้
7. เงอืนไขกรมธรรมเ์ป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 



 





 



 


