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วนัเดินทาง ราคาทวัร์ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

ตุลาคม – ธันวาคม 2565 
(ยกเว้นวันที ่22-25 และ 29-31 ธ.ค. 2565) 

13,900 บาท / ท่าน 7,000 บาท / ท่าน 
 

 

วนัที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 เวยีดนาม – ดานัง – สะพานมังกร – วดัลนิห์อึง๋  X   
GOLDEN BAY HOTEL 
ระดับ 5 ดาว 

2 

ดานัง – บาน่าฮิลล์ – น่ังกระเช้าขึน้สู่บาน่าฮิลล์ 
–เช็คอนิโซนใหม่ – สะพานโกลเด้นบริดจ์ –  
น่ังรถไฟโบราณ – อุโมงค์เกบ็ไวน์ – สวนสนุก 
The Fantasy Park – สวนดอกไม้   
LE JARDIN D’AMOUR – ฮอยอนั –  
ชมโชว์ HOI AN IMPRESSION SHOW 

   

MEMORIES HOI AN 
RESORT  
* เกาะส่วนตัว 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว + 

3 
หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน  
ล่อง เ รือกระ ด้ ง  –  เ มืองโบราณฮอยอัน  – 
MIKAZUKI WATER PARK 

   
MIKAZUKI ระดับ 5 ดาว 
สไตล์ญีปุ่่นติดทะเล 
มีแช่ออนเซ็น มีสวนน า้ 365 
 

 
4 

 
 
 

ร้านขนมพื้นเมือง –  ตลาดฮาน –  ดานัง – 

กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

 X X  

กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์และคนขบัรถ จ านวนเงิน  800  บาท/คน ตลอดการเดินทาง  

#แพค็เกจส่วนตวั 7 – 9 ท่าน  พกัหรู อยู่สบาย ทุกคืน ดูโชว์ แช่ออนเซ็น 
พกั โรงแรมทองค า + เกาะส่วนตวั + โรงแรมสไตล์ญีปุ่่น 
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โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัแรก  เวยีดนาม – ดานัง – สะพานมังกร – วดัลนิห์อึง๋  
......... น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เรียบร้อยแลว้น าท่านรับสัมภาระ   
บ่าย  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่1)  

น าท่านชม สะพานมังกร สะพานขา้มแม่น ้ าสายหลกัของเมืองอยา่ง แม่น ้ าฮาน ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็น
จุดเช่ือมต่อส าคัญด้านเศรฐกิจ และกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองดานัง เป็น
สัญลกัษณ์ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 
37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้ งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมท่ีบวกกับ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากต านานเก่าแก่ของเวยีดนามเม่ือกวา่หน่ึงพนัปีมาแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ วดัลนิห์อึง๋ เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองดานงั ภายในวหิารแห่งน้ีเป็นสถานท่ีบูชา
เจา้แม่กวนอิมและเทพเจา้องคต่์างๆ ตามความเช่ือของชาวพื้นเมืองแถบน้ี นอกจากน้ียงัมีรูปป้ันปูน
ของเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซ่ึงตั้งอยูบ่นฐานดอกบวักวา้งถึง 35 เมตร มีความ
เช่ือท่ีวา่คอยปกปักรักษาและคุม้ครองชาวประมงยามท่ีออกไปหาปลานอกชายฝ่ัง วดัแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีคนใหค้วามเคารพและเขา้มาสักการะเป็นจ านวนมาก  
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ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่2) 
     พกัที ่ GOLDEN BAY HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว**** 

วนัทีส่อง  ดานัง – บาน่าฮิลล์ – น่ังกระเช้าขึน้สู่บาน่าฮิลล์ – เช็คอนิโซนใหม่ – สะพานโกลเด้นบริดจ์ –  
                           น่ังรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – สวนสนุก The Fantasy Park – สวนดอกไม้  LE JARDIN 

D’AMOUR – ฮอยอนั – ชมโชว์ HOI AN IMPRESSION SHOW 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่3 ) 
  น าท่านเดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ เป็นท่ีตากอากาศท่ีดีท่ีสุดในเวียดนามกลางไดค้น้พบในสมยัท่ีฝร่ังเศส

เขา้มาปกครองเวียดนามไดมี้การสร้างถนนออ้มข้ึนไปบนภูเขาสร้างท่ีพกัโรงแรมส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพกัผ่อนในระหว่างการรบ ระหว่างท่ีนั่งกระเช้าด้วยความเสียว
พร้อมความสวยงามเราจะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้ งน ้ าตก Toc Tien และล าธาร Suoi no (ในฝัน) 
จากนั้น น่ังกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ กระเช้าแห่งบาน่าฮิลล์น้ีได้รับการบนัทึกสถิติโลกโดย World 
Record วา่เป็นกระเชา้ไฟฟ้าท่ียาวท่ีสุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทั้งส้ิน 5,042 
เมตร และเป็นกระเชา้ท่ีสูงท่ีสุดท่ี 1,294 เมตร นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกและบางจุดมี
เมฆลอยต ่ากวา่กระเชา้พร้อมอากาศบริสุทธ์ิอนัสดช่ืนจนท าใหท้่านอาจลืมไปเสียดว้ยซ ้ าวา่ท่ีน่ีไม่ใช่
ยโุรปเพราะอากาศท่ีหนาวเยน็เฉล่ียตลอดทั้งปีประมาณ 10 องศาเท่านั้นจุดท่ีสูงท่ีสุดของบาน่าฮิลล์มี
ความสูง 1,467 เมตรกบัสภาพผนืป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ เช็คอินโซนใหม่    
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น าท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ ์ซ่ึงเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เท่ียวชมได้ไม่นานมาน้ี มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,400
เมตร ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผา่นอุง้มือหินขนาดยกัษส์อง
มือ ผูอ้อกแบบจะท าให้รู้สึกราวกบัวา่ก าลงัเดินอยูบ่นเส้นดา้ยสีทองท่ีทอดอยูใ่นหตัถข์องเทพ อิสระ
ใหท้่านไดถ่้ายภาพและชมววิทิวทศัน์ 
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เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ อาหารบุฟเฟ่ต์ (ม้ือที ่4) 
บ่าย น าท่าน น่ังรถไฟโบราณ ข้ึนเขาเพื่อเขา้ชม อุโมงค์เก็บไวน์ บนยอดเขาบาน่าฮิลล์ เป็นสถานท่ีเก็บ

ไวน์ท่ีมีความลึกลงไปถึง 100 เมตร ภายในอุโมงค์จะมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 16 ถึง 20 องศา ว่ากนัว่าเป็น
อุณหภูมิท่ีดีส าหรับการบ่มไวน์ สถานท่ีแห่งน้ีถูกเรียกว่า “Debay Wine Cellar” ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวฝร่ังเศส และสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 1923 สมยัล่าอาณานิคมของฝร่ังเศส 

  
น าทุกท่านไดส้ัมผสักบัประสบการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั
ท่ี สวนสนุก The Fantasy Park (ราคาทัวร์รวมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้น
พพิธิภัณฑ์หุ่นขีผ้ึง้ และ เคร่ืองเล่นทีใ่ช้ระบบหยอดเหรียญ) เคร่ืองเล่นในสวนสนุกของบาน่าฮิลล ์มี
หลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุม
ท่ีชวนให้ทุกท่านระทึกขวญัไปกบัเคร่ืองเล่น รถราง บา้นผีสิง และอีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีร้าน   
ชอ้ปป้ิงใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอีกดว้ย หากท่านไม่ประสงค ์หรือ อิสระเล่น 
รถราง หรือ Alpine coaster เคร่ืองเล่นข้ึนช่ือของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่
อนัตรายและไม่หวาดเสียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะท่ีบงัคบัดว้ยมือ จะไปชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัการ
ควบคุมของเราเอง โดยตวัรถจะสามารถนัง่ได ้2 ท่าน หรือ จะนัง่ท่านเดียวก็ได ้

  น าท่านเดินชม สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝร่ังเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพนัธ์ุถูกจดัเป็นสัดส่วนอยา่งสวยงาม ท่ีมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ใหท้่านไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจ
ชอบ ไดเ้วลาสมควรน าท่านนัง่กระเชา้ลงจากบาน่าฮิลล ์

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่5)  
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น าท่านสู่ Hoi An Impressions Theme Park  ชมโชวสุ์ดอลงัการท่ีมีช่ือว่า “ความทรงจ าแห่งเมือง
ฮอยอนั” แสดงถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์เร่ืองราวต่างๆ ของเมืองฮอยอนั ชมแสงสีเสียงอนั
อลงัการ นกัแสดงชายและหญิงกวา่ 500 ชีวติ ใหท้่านเพลิดเพลินชมโชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

    พกัที ่ MEMORIES HOI AN RESORT หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว +  

 
วนัทีส่าม  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – MIKAZUKI 

WATER PARK  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่6) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีน่ีนบัเป็นหน่ึงในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศ
เวยีดนามภายในท่านจะไดพ้บกบังานแกะสลกัท่ีลว้นประดิษฐด์ว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และ
อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมงานหตัถศิลป์ภายในตามอธัยาศยั  

  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน น าท่านสัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ในหมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยู่ใน
เมืองฮอยอนั ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น ้ าลอ้มรอบ ในช่วงสมยัสงครามนั้นจะเป็นท่ีพกั
ของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบนัอาชีพหลกัของคนท่ีน่ีจะประกอบอาชีพท าประมงเป็นหลกั  

 
 
 



SHPKGDAD4  เวยีดนาม พกัหรูทุกคืน ดูโชว ์แช่ออนเซ็น ดานงั ฮอยอนั บาน่าฮิลล ์4 วนั 3 คืน – wi – 101022 

 
น าท่านท ากิจกรรม ล่องเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวฒันธรรมอนัสวยงามของชาวทอ้งถ่ิน และ
ระหวา่งท่ีล่องเรือกระดง้อยูน่ั้นชาวบา้นท่ีน่ีก็จะมีการขบัร้องเพลงพื้นเมือง และน าไมพ้ายเรือมาเคาะ
เพื่อประกอบเป็นจงัหวะดนตรี (รวมค่าทปิคนพายเรือ)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบน (ม้ือที ่7) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน น าชมบา้นเลขท่ี 101 นบัเป็นบา้นท่ีเก่าแก่และอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์สวยงามท่ีสุดในเมืองฮอยอนั บ้าน 2 ชั้นท่ีโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม ภายในถูกแบ่ง
สัดส่วนการใช้งานไวอ้ย่างลงตวัตามแบบฉบบัชาวจีนดงัเดิม ได้แก่ ห้องสมุด ห้องรับแขก และ
หอ้งครัว เป็นบา้นประจ าตะกูล Tan Ky ถูกสร้างมานานกวา่ 75 ปี และตกทอดกนัมาถึง 5 รุ่น 
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น าท่านเดินทางสู่ Mikazuki Japanese Resorts & Spa รีสอร์ทสไตล์ญ่ีปุ่นแห่งใหม่ของเมืองดานงั 
ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรมภายในรีสอร์ท  
 - สวนน ้า Mikazuki 365 เป็นสวนน ้ าท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของเวียดนาม พื้นท่ีกวา้งขวางและ
กิจกรรมความบนัเทิงท่ีน่าต่ืนเตน้มากมาย สวนน ้ าแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศูนยร์วมความบนัเทิง มี
ทั้งโซนในร่มและกลางแจง้ ให้ท่านสนุกสนานกบัการเล่นสวนน ้ าและเคร่ืองเล่น สไลเดอร์มงักร มี
ความยาวสูงสุดถึง 140 เมตร การลงเล่นสวนน ้าตอ้งใส่ชุดวา่ยน ้า หากท่านสนใจเล่นสวนน ้า แนะน า
ใหชุ้ดวา่ยน ้าไปดว้ย 

- บ่อน ้าร้อนออนเซ็น มีทั้งพื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีส่วนตวั การแช่บ่อน ้ าจะช่วย เพิ่มการไหลเวียน
โลหิตและการเผาผลาญ ลดความเครียดและการนอนหลบัท่ีดีข้ึน บรรเทาอาการปวด คลายความ
เม่ือยลา้ต่างๆ เหมาะกบัผูท่ี้ท  างานหนกัหรือนกัท่องเท่ียวท่ีอ่อนลา้จากการท่องเท่ียว 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารทะเล (ม้ือที ่8) 
  พกัที ่ MIKAZUKI HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 5 ดาว**** 
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วนัทีส่ี่                 ร้านขนมพืน้เมือง – ตลาดฮาน – ดานัง – เวยีดนาม – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่9) 

น าท่านแวะซ้ือของฝาก ณ ร้านขนมพืน้เมือง อิสระใหท้่านเลือกซ้ือตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหล่งรวบรวมสินคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทั้งชาวเวียดนาม
และชาวไทย สินค้าท่ีโดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ กระเป๋าปัก 
ตะเกียบไมแ้กะสลกั ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยงัมีสินคา้อีกมากมาย
ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ เช่น เส้ือเวียดนาม ของสด ของแห้ง เส้ือผา้ กาแฟ สินคา้ท่ีระลึก หมวก รองเทา้ 
กระเป๋า รวมถึงสินคา้พื้นเมือง ท่านจะได้สัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัได้อย่าง
แทจ้ริง อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของฝากและถ่ายภาพตามอธัยาศยั  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินดานงั  (แจกขนมปังเวียดนามให้แก่ทุกท่านทีส่นามบิน
ท่านละ 1 ช้ินก่อนออกเดินทาง) 

......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ..............  เทีย่วบินที.่............. 
 .........น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........    
 

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ********   
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือ

เต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพัก
แบบ DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA 
BED หรือ เสริมฟูกทีน่อน ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัรูปแบบการจัดห้องพกัของโรงแรมน้ันๆ 

2. ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)   
3.  ค่ารถตู้ปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึน้อยู่กับเง่ือนไข

และข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรค
ประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การ
บาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจาก
การทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

5.  ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจร ไป-กลบั ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
3.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่ร้องขอวซ่ีาอีกคร้ัง (เน่ืองจาก  

ทางเวียดนามได้ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้ นใน    
ประเทศเวยีดนามไม่เกิน 30 วนั) 

5.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ไดรั้บการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 
6.  กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ  800 บาท/ท่าน/ทริป   
7.  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หาก 
     หน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวยีดนามมีการปรับเปลีย่นข้อก าหนดเกีย่วกบัการกกัตัวเพิม่เติม และ/หรือ ขอ 
     เรียกตรวจโรคเพิม่เติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 
เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)  กรณีลูกค้า
ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เต็มจ านวน  

2. เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
ระบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
4. ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มา
ให ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และ
อ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

การยกเลกิการเดินทาง 
 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง  
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    ในกรณทีีว่นัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วนั 
    แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของค่าทวัร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน    
    โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
    แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีช่ าระแล้วทั้งหมด 
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบตามเง่ือนไขของรายการทวัร์ ออกเดินทาง  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่า 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่
สามารถใช้เดินทางได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษทัได้มีการช าระ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 
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 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่
ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 
 
 
       ** ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 
 


