
 
 
 
 

 

 
โปรโมช่ัน...จองก่อนเดนิทาง 60 วัน แถมฟรี!! SIM VIETNAM 4G 

 

วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – ดานัง-เว้ 

08.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประต ู8 เคาท์เตอร์Q สายการบินเวียดเจ๊ทแอร์เวย์ 
VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

10.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานงั โดยสายการบนิ Vietjet Air เที่ยวบนิ VZ 960 

PARADISE VIETNAM 4DAYS 
 



หมายเหต ุเน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ประบบ  Randomไมส่ามารถลอ็กท่ีนัง่ได้ ท่ีนัง่อาจจะไมไ่ด้นัง่ติดกนัและไม่
สามารถเลือกช่วงท่ีนัง่บนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

12.30 น. เดินทางถงึ สนามบิน ดานงั ประเทศเวียดนาม  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถ่ินท่ี
เวียดนาม เท่ากบัประเทศไทย) เมืองดานงัเป็นเมืองแห่งหาดทรายขาว และ ภเูขาหินออ่นเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัและ
เป็นเมืองใหญ่อนัดบั4 ของประเทศเวียดนามเมืองนีเ้จริญและเติบโต มาจากหมูบ้่านชาวประมงจนกลายเป็นเมือง
ท่าท่ีสําคญั ** บริการขนมปังบั๋นหม่ี Banhmiเป็นอาหารของเวียดนามหรือแซนวิชเวียดนาม พร้อมนํา้

ผลไม้ (1)**  หลงัจากนัน้เดินทางสู่ เมืองเว้ระยะทางกวา่ 141 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางเลียบชายฝ่ังทะเลแปซิฟิคท่ี
สวยงามท่ีสดุมีอา่วขนาบ ท้องทะเลสีครามและผ่านจดุชมวิวบนภเูขาไหหวนัภเูขาท่ีแบ่งเวียดนามเหนือใต้ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้ชม เทอืกเขาหนิอ่อน และนําท่านผ่าน อุโมงค์ไฮเวิน  
ซึง่เป็นอโุมงค์ท่ีเจาะผ่านภเูขาเพ่ือเข้าสูเ่มืองดานงั ยาว 6,280 เมตร นําท่านชม พระราชวังเมืองเว้  มรดกโลกอีก
แห่งหนึง่ของเวียดนามกลาง พระราชวงัโบราณ หรือท่ีชาวเวียดนามเรียกวา่ พระราชวังไดนอย ท่ีซึง่จกัรพรรดิแห่ง
ราชวงศ์เหงียนทัง้ 13 พระองค์ เคยประทบัอยู่ท่ีน่ี  หลงัจากนัน้นําท่านช้อปปิง้เลือกซือ้หาของใช้และของฝากราคา
ถกูมากมาย อาทิเช่น ขนมพืน้เมืองของเว้ กระเป๋าเดินทาง เรือสําเภาจําลอง กระเป๋าผ้าปัก รองเท้า เป็นต้น ท่ี  
ตลาดดองบา   

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2)  
จากนัน้นําท่านเดินทางเช็คอินสูท่ี่พกั เมืองเว้ JASMINE HUE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันท่ีสองของการเดนิทาง  เว้ -ดานัง-บานาฮลิล์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่าน ล่องเรือชมทศันียภาพความงดงามของแมนํา้หอม-แม่นํา้เฮืองยางและสมัผสัวิถีชีวิตชาวเวียดนามริม
ฝ่ังแมนํ่า้หอม แมนํ่า้สายโรแมนติคท่ีสดุขอ งเว้ นําท่า น ชมความงามของ วัดเจดีย์เทยีนมู ที่ตัง่อยูริ่มฝ่ังของแม่
นํา้หอม วดันีส้ร้างขึน้ในสมยัจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลีย่ม 7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้ เป็นตวัแทนของชาติภพตา่ง ๆ ของ

พระพทุธเจ้า ซึง่เจดีย์ เทียนหมู ่นีถื้อเป็น สญัลกัษณ์ของเมืองเว้มาตัง้แตปี่ 1710 นําท่านชม สุสานจักรดิ์พรรดิ์ไค



ดงิห์ ชมความงดงามและชมสถาปัตยกรรมของการก่อสร้างท่ีมีลวดลายออ่นช้อย ผสมผสานกบัความงามของ
ภาพเขียนพืน้ผนงัท่ีบรรจงใช้พู่กนัวาดด้วยเท้า 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (4) 
เดินทางกลบัเมืองดานัง ระยะทางกวา่ 141 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางเลียบชายฝ่ังทะเลแปซิฟิคท่ีสวยงามท่ีสดุมีอา่ว
ขนาบ ท้องทะเลสีครามและผ่านจดุชมวิวบนภเูขาไหหวนัภเูขาท่ีแบ่งเวียดนามเหนือใต้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
3 ชัว่โมง ) ระหวา่งการเดินทางท่านจะได้ชม เทอืกเขาหนิอ่อน และนําท่านผ่าน อุโมงค์ไฮเวิน ซึง่เป็นอโุมงค์ท่ี
เจาะผ่านภเูขาเพ่ือเข้าสูเ่มืองดานงั ยาว 6,280 เมตร  เมืองดานงัเป็นเมืองท่าจะเป็นแหลง่ทํามาหากินทางทะเล  
อยู่ฝ่ังทะเลจีนใต้    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หลงัจากนัน้เดินทางสู ่บานาฮลิล์ นําท่านน่ังกระเช้าขึน้สู่ บานาฮลิล์ (Ba Na Hill)   กระเช้าแห่งบานาฮลิล์นี ้
ได้รับการบันทกึสถติโิลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุด ประเภท Non Stop กระเช้าไฟฟ้า
มีความยาว 5,042 เมตร ท่านจะได้สมัผสัปยุเมฆหมอก อนัหนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัสดช่ืน จนทําให้ท่าน
อาจลืมไปเสียด้วยซํา้วา่ ท่ีน่ีไมใ่ช่ยโุรป เพราะอากาศท่ีหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จดุท่ีสงูท่ีสดุของบานาฮิลล์มีความสงู 
1,467 เมตร กบัสภาพผืนป่าท่ีอดุมสมบณูณ์ ทําให้อากาศที่น่ี เฉล่ียตลอดทัง้ปี ประมาณ 10-14 องศาเท่า

นัน้เอง  บานาฮิลล์ อยู่ห่างจากเมืองดานงั 25 กิโลเมตร บานาฮิลล์เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสดุในเวียดนามกลาง ได้
ค้นพบในสมยัท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม ได้มีการสร้างถนนอ้อมขึน้ไปบนภเูขา สร้างท่ีพกัโรงแรม สิ่ง
อํานวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหวา่งการรบ ระหวา่งทางชมความสวยงมของ นํา้ตก 

Toc Tien และลําธาร Suoi no (ในฝัน) นําท่านพบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและ
จินตนาการของการผจญภยัท่ี The Fantasy Park  ท่านจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทาย
ความมนัส์ของหนงั 4D, ระทกึขวญักบับ้านผีสิง และอื่นๆ  ถํา้าไดโนเสาร์  เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ ตลอดไป
จนถงึระทกึขวญัสัน่ประสาท ( เคร่ืองเล่นบางชนิดตอ้งช าระเพ่ิมเติมดว้ยตวัท่านเอง กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร์ ) 
อีกมากมาย หรือช้อปปิง้ซือ้ของท่ีระลกึภายในสวนสนกุอย่างจใุจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสจูน์ความมนัส์กนั
อย่างเตม็ท่ี ให้ท่านได้สนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิดอย่างจใุจ  



พเิศษ...ฟรี!!  ให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการ เล่นรถราง (Alpine Coster) บนยอดเขาบานาฮลิล์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิณ ภัตตาคารบาน่าฮลิล์  (5) 

นําท่านเข้าสูท่ี่พกั บนบานาฮลิล์ **โรงแรมMecure Bana Hill French Village 

วันท่ีสามของการเดนิทาง   ดานัง-บานาฮลิล์ -ฮอยอัน-ดานัง  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (6) 
พเิศษ...ฟรี!!  ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการน่ัง รถไฟโบราณ (Climbing train) ขึน้ชมสวนดอกไม้ และวิวบานาฮลิล์ 

แบบ 360 องศาถ่ายภาพได้สวยงามตลอดเส้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียวเตม็อ่ิมบนบนาฮิลล์กนัตอ่นําท่านเข้าชม  ถํา้ไวน์ Vine Cellar จดุนีท้่านจะได้ชมโรงบ่มไวน์ในถํา้ท่ีมีความ
เย็นตามธรรมชาติ ประวตัิความเป็นมาและไวน์ชนิดตา่งๆ (ไมร่วมคา่ชิมไวน์) ชมวัดลินห์อึ๋ง (วดัพระใหญ่บนเขา
บานา) สักการะพระศากยะมุนี พระพทุธรูปปนูขาวสงูถงึ 27 เมตร ตอ่ด้วยการนําท่านชมสะพานสีทอง สถานท่ี
ท่องเท่ียวใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์ ได้เวลาอนัสมควรอําลาบานาฮิลล์   



เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ท่ีดานงั  (7) พเิศษ!! กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว  
นําท่านเดินทางสู ่ เมืองฮอยอัน ท่านจะได้สมัผสักบัเมืองเลก็ท่ีสดุแสนจะโรแมนติคและคลาสสิคท่ีสดุอดีตเมืองนี ้
เคยเป็นเมืองท่ามีเรือขนสง่สินค้าอย่างเรือสําเภาจีนเข้ามาค้าขายเกิดการแลกเปลี่ยนทัง้ในด้านสินค้าและ
วฒันธรรมรวมถงึสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของเมืองนีด้้วย ท่ีทางรัฐบาลได้อนรัุกษ์สภาพของ
สิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ให้คงอยู่ในสภาพเดิม และชม สะพานญ่ีปุ่น  ซึง่เป็นสะพานท่ีมีแบบฉบบัในการสร้าง
ท่ีโดดเดน่พร้อมกบัรับฟังเร่ืองราวประวตัิความเป็นมา ของ บ้านโบราณ และเจดีย์ฟูเจีย้น ช้อบปิง้ ณ ตลาด
พืน้เมืองตามอธัยาศยั  อาทิเช่น  กระเป่าผ้าไหม  โคมไฟทําจากผ้าไหม  รองเท้า เป็นต้น 

พเิศษกว่าใคร!! นําท่านล่องเรือชมพระอาทติย์ตกที่แม่นํา้ทโูบน (Thu Bon) พร้อมรับประทานอาหารคํ่าบนเรือท่ามกลาง 
บรรยากาศสุดโรแมนตคิ (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําท่านเดินทางเช็คอินสูท่ี่พกั เมืองดานัง ADINA DANANG HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  ดานัง- น่ังรถสามล้อ-ช้อปป้ิงตลาดฮาน-กรุงเทพฯ                

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (9) 
พเิศษ!! นําท่านน่ังรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม (รวมค่าทปิ

แล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่ม) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําท่านเดินเท่ียวและช้อปปิง้ใน  ตลาดฮาน ซึง่ก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บหุร่ี และของกินตา่งๆ เป็น

ตลาดสดและขายสินค้าพืน้เมืองของเมืองดานงัได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสูส่นามบินดา นงั 
13.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ Vietjet Air เที่ยวบนิที่ VZ961 

14.55 น. ถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจ   *****สิน้สดุการเดินทาง***** 

........................................................................................ 
 

โปรแกรมการเดินทางน้ีอาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม  
ท้ังน้ีถอืเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัดโดยยดึถอืสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

      

อตัราคา่บรกิาร (อัตราค่าบริการน้ีส าหรับกรุ๊ปเดนิทาง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์//กรุ๊ปเดนิทาง 20 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์) 
ก าหนดวนัเดนิทาง บนิ ผูใ้หญ ่ 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว ทีน่ ัง่ 

อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

อายตุ า่กวา่ 12 ปี  

พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

เพิม่ 

13-16 เมษายน 2562 VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

27-30 เมษายน 2562 VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

4-7 พฤษภาคม 2562 VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

18-21 พฤษภาคม 2562 VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

1-4 มถินุายน 2562  VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

15-18 มถินุายน 2562 VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

13-16 กรกฎาคม 2562 VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

27-30 กรกฎาคม 2562 VZ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,000.- 25 

หมายเหต ุ (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาททีไ่ม่คงทีแ่ละกรณีที่
สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพ่ิมเติมจากราคาทีก่ าหนดไว้ 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )  

 คา่ตัว๋โดยสาร VZ ไป –กลบั ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการ 



 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน)  ตามท่ีระบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินไทย และคา่ภาษีสนามบินเวียดนาม 

 คา่รถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนําเท่ียวตลอดรายการ 

 คา่เข้าชมทกุแห่งตามท่ีรายการระบุ   

 คา่ประกนัอบุตัิเหตวุงเงินประกนั ท่านละ 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเง่ือนไขและ
ข้อตกลงของบริษัทประกนัชีวิต 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม )   

 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษนอกเหนือรายการ 

 คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกําหนด 15 กิโลกรับตอ่ท่าน 

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวัทกุชนิด ,คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด ฯลฯ นอกเหนือจากท่ีรายระบ ุ

 ค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ 400 บาท/ท่าน/ทริป 

 คา่ธรรมเนียมวีซา่สําหรับผู้ เดินทางชาวตา่งชาติและผู้ ถือเอกสารตา่งด้าว 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7 % และหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกํากบัภาษี) 
เอกสารประกอบการเดนิทาง 

เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมวีซา่จากประเทศเวียดนาม 
เตรียมเพียง หนังสือเดนิทาง เท่านัน้ ( ท่ีมีอายุเหลือไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ) ไมใ่ช้รูปถ่าย 

**สถานทตูเวียดนามไม่รับยื่นวีซ่าให้กับพาสปอร์ตต่างด้าวในทุกกรณี** 
 

 

 
เงื่อนไขการจอง และการสํารองที่น่ัง 

 จองและชําระมัดจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน นบัแตว่นัจอง พร้อมแจ้งช่ือภาษาองักฤษตามหน้าหนงัสือ
เดินทาง เพ่ือยืนยนัการเดินทางและรักษาสิทธ์ิตัว๋โดยสาร หากเกินกําหนดภายใน 2 วนั บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก
การจองโดยอตัโนมตัิ 

 ชําระสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนเดินทาง ไมน้่อยกวา่ 20 วนัทําการ (ไมน่บัรวม เสาร์-อาทิตย์ และวนัหยดุราชการ) มิฉะนัน้
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์การจองทุกกรณี (ไม่คืนเงนิมัดจาํ) 

 กรณีท่ี มีการยกเลิกการเดินทางทกุกรณีหลงัจากการจองและชําระเงิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

 คณะผู้ เดินทาง 15 ท่านมีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะ และ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีผู้
เดินทางไมถ่งึ 15 ท่าน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของบริษัทฯ 
เงื่อนไขการเดนิทาง 

- บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้ เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไมว่า่จํานวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

- บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายใดๆท่ีอาจเพ่ิมขึน้ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั อาทิ เกิดการลา่ช้าของสายการ
บิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน  และยกเลิกเท่ียวบินจากสายการบิน ,อบุตัิเหตรุ้ายแรงตามธรรมชาติตา่งๆ , การนดั



หยดุงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ซึง่เป็นเหตอุนัเกิดขึน้
เหนือการควบคมุของบริษัท 

- บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์, กําหนดวนัเดินทาง,สายการบิน,และราคาทวัร์ ตามความ
เหมาะสม และความจําเป็นท่ีเกิดขึน้ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

- คณะผู้จดัการเดินทางจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากผู้ เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสําคญั  

แบบฟอรม์การจองทวัร ์- Reservation Form 

กรณุาระบวุนัทีท่ ีต่อ้งการเดนิทาง  โปรแกรมVN1 

กรุป๊วนัที ่  ราคา 
 
 

จ านวนผูเ้ดนิทาง   ผูใ้หญ ่  เด็กอาย ุ2-11  ปี   เด็กทารก 0-2 ปี  

 

รายชือ่คนเดนิทาง / Passengers Name :      (กรณุากรอกชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสอืเดนิทาง) 

ล าดับ ค าน าหนา้   ชือ่  นามสกลุ  เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 (ส าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 11 ขวบ กรณุาระบ ุวนัเดอืนปีเกดิดว้ยทกุคร ัง้) 
 

กรณุากรอกชือ่ และ เบอรโ์ทรศพัทต์ดิตอ่กลบั    ชือ่บคุคลทีส่ามารถตดิตอ่ไดส้ะดวก 

ท่ีอยูปั่จจุบนั 1 แห่ง (เพ่ือระบุในกรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุซ่ึง ถูกบงัคบัใหแ้สดงถ่ินฐานปัจจุบนัตามท่ีกฎหมายระบุ ) 
.................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................  

ขอ้ระบุเก่ียวกบัอาหาร  ..............................................................โรคประจ าตวั ....................................................  

หมายเลขตดิต่อที ่จ าเป็น ในการนัดหมาย การเดนิทาง 
Telephone: 

โทรศพัท:์           Fax: 
แฟกซ:์          

 

Mobile: 

มอืถอื: 08         Email: 

อเีมล:์ 
 

กรณุากรอกแบบฟอรม์และสง่กลบั มา ตามรายละเอยีดการช าระทีไ่ดร้บัแจง้ 
หมายเหต:ุ กรณุาช าระมดัจ าตามวนัที ่ท ีก่ าหนดในเอกสารเก็บเงนิ พรอ้มสง่ สลปิการโอนเงนิมาที่

บรษิทัฯ จะถอืวา่เป็นการรกัษาสทิธใ์นการจองทีส่มบรณู์ 


