
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 10544 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 

 

CODE VZ92 ดานงั เว ้ฮอนอนั บานาฮลิล ์4 วนั 3 คนื 

น่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้สูย่อดเขาบานาฮลิล ์สวรรคแ์หง่เมอืงดานัง  เยอืนฮอยอนั เมอืง

มรดกโลกทีส่วยงามและน่าอยู ่

(พกัเว ้1 คนื , ดานัง 2 คนื)   

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มังกร ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตัว  



วนัเดนิทาง 

 

ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก0-2 ปี  

Infant 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

2-5 มนีาคม 62 10,998 ไมม่รีาคาเด็ก 
Infant  2,500฿ 

 

3,500 25  

28-31 มนีาคม 62 10,998 3,500 25  

ไฟลท์บนิ  

Departure BKK – DAD VZ960  11.10-12.50 

Return       DAD – BKK VZ961  13.35-15.15 
 

วนัแรก      สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม 

                                                                                                                                    อาหาร เย็น 

 

08.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 4 ประต ู  

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร

กอ่นขึน้เครือ่ง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

11.10 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการ

บนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่VZ960 

* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมบีรกิาร

จ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

12.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมืองเป็นที่เร ียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิน่ที่เวยีดนาม เท่ากบั

ประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่น

เป็นเมอืงท่าที่ส าคัญและเป็นเมอืงใหญ่อันดับ4 ของประเทศเวียดนาม 

เมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงท่าที่

ส าคัญ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่นับเป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนานกิาย

เซน จดุทีโ่ดดเดน่ของวัดเทยีนมูก่็คอื เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสงู 

http://bit.ly/2NMk5YE


7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพตา่งๆของพระพทุธเจา้ ทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นทีต่ัง้ของศลิาจารกึ

และระฆังส าริดขนาดใหญ่ยักษ์มีน ้ าหนักถึง 2,000 กโิลกรัม ถัดมา

ทางดา้นหลังของเจดยีจ์ะเป็นประตูทางเขา้สูบ่รเิวณภายในวัด จากน ัน้ 

น าทา่นเดนิทางไปยงั           .ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ่ ตัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแมน่ ้าหอม รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็น

ของใช ้ทั่วไป ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของไดต้ามอธัยาศัย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหาร น าทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ า้หอม และเพลดิเพลนิไป     

กบัการแสดงประจ าทอ้งถิน่ และดนตรพีืน้เมอืง  

 ทีพ่กั : Duy Tan Hue หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่อง  พระราชวงัไดโนย – ดานงั – ชมหมูบ่า้นแกะสกัหนิออ่น - หมูบ่า้นก ัม๊ทาน (ลอ่งเรอืกระดง้) -             
                        วดัฟกุเกีย๋น – สะพานญีปุ่่ น                                                                        อาหารเชา้ กลางวนั เย็น                                                    

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดย

สถาปนกิชาวฝร่ังเศส ซึง่จ าลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวัง

ตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระต าหนัก

ตา่งๆรวมถงึก าแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ไดน้ าอฐิมาจากประเทศ

ฝร่ังเศสโดยทางเรอื พระราชวังไดโนย้ มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส 

ลอ้มรอบดว้ยคนู ้าขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

ดานงั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บา้นแกะสลกัหนิอ่อน ซึง่เป็น

หมูบ่า้นแหง่หนึง่อยูใ่นตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลกในเรือ่ง

งานฝีมอื การแกะสลักหนิอ่อน หนิหยก ท่านสามารถบันทกึภาพหรอืซื ้

องานแกะสลักเหล่านี้ เพือ่เอากลับไปเป็ นของฝาก หรอืซือ้กลับไปเป็น

ของประดับในบา้น น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนกุสนานไปกบั

กจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village 

หมู่บา้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วรมิแม่น ้า ในอดตีชว่ง

สงครามทีน่ี่เป็นทีพ่ัก  อาศัยของเหล่าทหาร อาชพีหลักของคนทีน่ี่คอื

อาชพีประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม 

จากนัน้ น าท่านชม วดัฟุ๊ กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจีนทีใ่หญ่และเก่าแก่

ทีส่ดุของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มจีุดเด่นอยู่ที่

งานไมแ้กะสลัก  ลวดลายสวยงามท่าน สามารถท าบุญต่ออายุโดยพธิี

สมยัโบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคล

แก่ท่าน จากนั้น น าท่านชม สะพาน

ญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 

400 กว่าปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาล

เจา้ศักดิ์ส ิทธิ์ที่สรา้งขึ้นเพื่อสวดส่ง

วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าม ีมังกร

อยู่ใตพ้ภิพส่วนตัวอยู่ทีอ่นิเดยีและหาง

อยู่ที่ญี่ปุ่ น ส่วนล าตัวอยู่ที่เวียดนาม 

เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกดิน ้ าท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่ นจึงสรา้ง

สะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางล าตัวเพือ่ก าจัดมันจะไดไ้ม่เกดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอูซึง่อยู่บนสะพาน 

ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะน าสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ 

เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



 ทีพ่กั : Ruby Light Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม  น ัง่กระเชา้ขึน้บานาฮลิล ์– สวนสนกุ Fantasy Park – สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR  –  

                        วดัลนิหอ์ ึง๋ – ดานงั                                                                                 อาหารเชา้ กลางวนั เย็น  
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่น น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แห่งบานาฮลิลน์ี้ไดรั้บ

การบนัทกึสถติโิลกโดยWorld Record ว่าเป็น กระเชา้ไฟฟ้าทีย่าว

ทีสุ่ดประเภทNon Stopโดยไม่หยุดแวะมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 

เมตรและเป็นกระเชา้ที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตรนักท่องเที่ยวจะได ้

สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต ่ากว่ากระเชา้พรอ้ม

อากาศบรสิทุธิอ์ันสดชืน่ จนท าใหท้่านอาจลมืไปเสยีดว้ยซ ้าว่าทีน่ี่

ไม่ใช่ยุโรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็นเฉลี่ยตลอดทัง้ปีประมาณ 10 องศา

เทา่นัน้จดุทีส่งูทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนืป่าที่

อุดมสมบูรณ์ จากนั้น น าท่านชมสะพานสทีอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่

ล่าสดุตัง้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล ์  จากนัน้ 

น าท่านไปยัง สวนสนุกFantasy Park     (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวน

สนกุ ยกเวน้คา่เขา้หุน่ขีผ้ ึง้)เป็นสวนสนุกทีเ่ต็มไปดว้ยความสนุกมากมาย 

โดยไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายที่มีชื่อเสียงของนักเขียนชาว

ฝร่ังเศส นามว่า Jules Verne น่ันก็คอืเรือ่ง Journey To The Center of 

the Earth และ 20,000 Leagues Under The Sea โดยนักทอ่งเทีย่วจะได ้

เดนิเขา้สู่ป่าในเทพนิยาย ผ่านสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสูงกว่า 29 

เมตร พรอ้มดว้ยภาพยนตรร์ะบบ 3D, 4D และ 5D สดุทันสมยั และยังมสี ิง่ที่

น่าสนใจรออยูอ่กีมากมาย จากนัน้ น าทา่นเดนิทางชม สวนดอกไม ้ 

LE JARDIN D’AMOUR ใหท้กุทา่นชมความงานของดอกไม ้พรอ้มอสิระ

ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ น าท่านสู่ วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงดานังภายใน
วหิารใหญ่ของวัดเป็นสถานที่บูชาเจา้แม่กวนอมิและเทพองค์ต่างๆตาม
ความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี ้นอกจากนีย้งัมรีปูปัน้ปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มี
ความสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบวักวา้ง 35 เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขา
และหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมงทีอ่อกไปหาปลานอก
ชายฝ่ังวัดแห่งนี้นอกจากเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบไหวบู้ชา
และขอพรแลว้ยงัเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิ
ทีส่วยงามของเมอืงดานัง 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 ทีพ่กั : Ruby Light Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีส่ ี ่  ดานงั – ตลาดฮาน – สะพานแหง่ความรกั - สนามบนิดานงั – กรงุเทพ                            อาหารเชา้                                                               

 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ 
เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี ่และของกนิต่างๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืง
ของเมอืงดานัง จากนัน้น าท่านชม สะพานแหง่ความรกั ทีน่ยิมของหนุ่ม
สาวคูรั่กกนัมาซือ้กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพานไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู่

สนามบนิดานัง  
13.35 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet   

เทีย่วบนิที ่ VZ961 
15.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 



 

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท

จะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  

กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง  



 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึเมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่่า

กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
   (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิ

ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนั

สขุภาพเพิม่ได ้

7. ค่าภาษีสนามบนิและค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์ณ วันที ่2 พ.ค. 2561 ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณ๊สายการบนิ

เรยีกเก็บเพิม่ 

8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  



7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  

 

7.หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกัน  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว ตาม 

พ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้

และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทัวร ์

13. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 


