
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11639 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

VZ93 ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์4วนั 3คนื  

 

VZ93 ดานงั เว ้ฮอนอนั บานาฮลิล ์4วนั 3คนื 

น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้สูย่อดเขาบานาฮลิล ์สวรรคแ์หง่เมอืง
ดานงั เยอืนฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและนา่อยู ่

(พกัเว ้1 คนื , ดานงั 2 คนื) 

พเิศษ!! เมนู.. กุง้มงักร ฟร ีWifi On Bus ฟรเีสอืยดื
เวยีดนาม คนละ 1ตวั 

 



 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั –สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – ดานงั 

2  ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงมรดกโลกฮอยอนั - เว ้– รา้นไมไ้ผ ่– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดอง
บา – ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่า้หอม – เว ้

3  พระราชวงัไดโนย – เมอืงลงัโก – รา้นหยก – วดัลนิหอ์ ึง๋ – ตลาดฮาน 

4  น ัง่กระเชา้ขึน้บานาฮลิล ์– สวนสนุก Fantasy Park – สวนดอกไม ้LE JARDIN 
D’AMOUR – ดานงั - กรงุเทพ 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

09 - 12 Feb 2019  9,988  9,988 9,988 2,500 3,500 

14 - 17 Feb 2019  10,988  10,988 10,988 2,500 3,500 

16 - 19 Feb 2019  12,988  12,988 12,988 2,500 3,500 

21 - 24 Feb 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

23 - 26 Feb 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

28 Feb - 03 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

02 - 05 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

07 - 10 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

09 - 12 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

14 - 17 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

16 - 19 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

21 - 24 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

23 - 26 Mar 2019  11,988  11,988 11,988 2,500 3,500 

 

 



 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั –สะพานมงักร – สะพานแหง่ความรกั – 
ดานงั 

12.30 น.  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้ 
4 ประต ู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความ
สะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

15.50 น.  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิ
ที ่VZ962 
* ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมบีรกิารจําหนา่ยอาหาร
และเครือ่งดืม่) 

17.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืง
แหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงทา่ทีส่าํคญัและเป็นเมอืงใหญอ่นัดบั4 
ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็น
เมอืงทา่ทีส่าํคญั จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานมังกร เป็นสญัลกัษณ์ของการฟ้ืนคนื
ประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ย
สถาปัตยกรรมทีบ่วกกบัเทคโนโลยสีมัยใหม ่ทีไ่ดร้ับแรงบนัดาลใจจากตํานานของ
เวยีดนามเมือ่กวา่หนึง่พันปีมาแลว้ จากนัน้นําทา่นชม สะพานแหง่ความรกั ทีน่ยิมของ
หนุ่มสาวคูรั่กกนัมาซือ้กญุแจใสคลอ้งใสส่ะพาน  

ทีพ่กั : Quoc Cuong Center Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วนัที ่2 ลอ่งเรอืกระดง้ – เมอืงมรดกโลกฮอยอนั - เว ้– รา้นไมไ้ผ ่– วดัเทยีนมู ่– ตลาด
ดองบา – ลอ่งเรอืมงักรแมนํ่า้หอม – เว ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนุกสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam 
Thanh Water Coconut Village หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้ว
รมิแมน้ํ่า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ี่เป็นทีพ่ัก  อาศยัของเหลา่ทหาร อาชพีหลกัของคนทีน่ี่
คอือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอนัสวยงาม จากนัน้นําทา่น
ชมวดัฟุ๊ กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอนัใชเ้ป็นที่
พบปะของคนหลายรุน่ วดันี้มจีดุเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลกัลวดลายสวยงามทา่น สามารถ
ทําบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การนําธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจดุทิง้ไวเ้พือ่ เป็น
สริมิงคลแกท่า่น จากนัน้ นําทา่นชมสะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 
400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร 
ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ีมังกรอยูใ่ตพ้ภิพสว่นตวัอยูท่ีอ่นิเดยีและหางอยูท่ีญ่ีปุ่่ น สว่นลําตวัอยูท่ี่
เวยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตวัจะเกดิน้ําทว่มหรอืแผน่ดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพาน
นี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตวัเพือ่กาํจัดมันจะไดไ้มเ่กดิภัยพบิตัขิ ึน้อกี ชมศาลกวนอู
ซึง่อยูบ่นสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอนัชาวบา้นจะนําสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขาย
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ 
กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ออกเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเว ้เมอืงมรดกโลกทีต่ัง้อยูต่อนกลางของประเทศเวยีดนามรมิฝ่ัง
แมน้ํ่าหอม เดมิเป็นเมอืงเล็กๆในสมัยแผน่ดนิของราชวงศเ์ล เดนิทางสูร่า้นไมไ้ผ ่ให ้
ทกุทา่นเลอืกซือ้ผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากเยือ่ไมไ้ผไ่ดต้ามอธัยาศยั นําทา่นเดนิทางสู ่วดั
เทยีนมู ่นับเป็นศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน จดุทีโ่ดดเดน่ของวัดเทยีนมูก่็คอื 
เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสงู 7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้จะเป็นตวัแทนของชาตภิพตา่งๆ
ของพระพทุธเจา้ ทางฝ่ังซา้ยและขวาเป็นทีต่ัง้ของศลิาจารกึและระฆังสาํรดิขนาดใหญ่
ยักษ์มน้ํีาหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้นหลงัของเจดยีจ์ะเป็นประตทูางเขา้สู่

บรเิวณภายในวดั จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไปยัง ตลาดดองบา เป็นตลาดใหญ ่ตัง้อยูร่มิ
ฝ่ังแมน้ํ่าหอม รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป 
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของไดต้ามอธัยาศยั 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหาร นําทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมนํ่า้หอม และเพลดิเพลนิไปกบัการแสดง
ประจําทอ้งถิน่ และดนตรพีืน้เมอืง 

ทีพ่กั : Duy Tan Hue หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 



 

 

วนัที ่3 พระราชวงัไดโนย – เมอืงลงัโก – รา้นหยก – วดัลนิหอ์ ึง๋ – ตลาดฮาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาว
ฝร่ังเศส ซึง่จําลองแบบมาจากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุ
ปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆรวมถงึกําแพงรอบพระราชวงัทัง้หมด 
ไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรัง่เศสโดยทางเรอื พระราชวังไดโนย้ มลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่ม
จัตรัุส ลอ้มรอบดว้ยคน้ํูาขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลงัโก เมอืง
รมิทะเลทีม่บีรรยากาศด ีมแีหลมยืน่ยาวไปในทะเล ขึน้ชือ่ในเรือ่งอาหารทะเลอรอ่ย เป็น
ตําบลหนึง่ในอําเภอฝหูลก จังหวัดเถือ่เทยีนเว ้ตัง้อยูห่า่งจากตวัดานังประมาณ 40 กม. 
หา่งจากเวป้ระมาณ 60 กม. คําวา่ “ลงัโก” หมายถงึ “หมูบ่า้นนก” เป็นเมอืงผา่นและ
เมอืงแวะพักในเสน้ทาง ดานัง-เว ้

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้นําทา่น แวะรา้นหยก ใหท้กุทา่นอสิระเลอืกซือ้ของไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้นํา
ทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารใหญข่องวัดเป็น
สถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและเทพองคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี้ 
นอกจากนี้ยังมรีปูปัน้ปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบวั
กวา้ง 35 เมตรยนืหนัหลงัใหภ้เูขาและหนัหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมง
ทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นี้นอกจากเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวบา้นมากราบ
ไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยังเป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จดุชมววิที่
สวยงามของเมอืงดานัง นําทา่นเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้
หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี ่และของกนิตา่งๆ เป็นตลาดสดและขายสนิคา้
พืน้เมอืงของเมอืงดานัง 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั : Quoc Cuong Center Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  

 



 

วนัที ่4 น ัง่กระเชา้ขึน้บานาฮลิล ์– สวนสนุก Fantasy Park – สวนดอกไม ้LE JARDIN 
D’AMOUR – ดานงั - กรงุเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น น ัง่กระเชา้ขึน้สูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แหง่บานาฮลิลน์ี้ไดรั้บการบนัทกึสถติโิลก
โดยWorld Record วา่เป็น กระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวทีส่ดุประเภทNon Stopโดยไมห่ยดุแวะมี
ความยาวทัง้ส ิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีส่งูทีส่ดุที ่1,294 เมตรนักทอ่งเทีย่วจะได ้
สมัผัสปยุเมฆหมอกและบางจดุมเีมฆลอยตํา่กวา่กระเชา้พรอ้มอากาศบรสิทุธิอ์นัสดชืน่ 
จนทําใหท้า่นอาจลมืไปเสยีดว้ยซํา้วา่ทีน่ี่ไมใ่ชย่โุรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็นเฉลีย่ตลอด
ทัง้ปีประมาณ 10 องศาเทา่นัน้จดุทีส่งูทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกบั
สภาพผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ ์จากนัน้นําทา่นชมสะพานสทีอง สถานทีท่อ่งเทีย่วใหม่
ลา่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบาน่าฮลิล ์จากนัน้นําทา่นไปยัง 
สวนสนุกFantasy Park (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนุก ยกเวน้คา่เขา้หุน่ขีผ้ ึง้)
เป็นสวนสนุกทีเ่ตม็ไปดว้ยความสนุกมากมาย โดยไดร้ับแรงบนัดาลใจมาจากนวนยิายที่
มชีือ่เสยีงของนักเขยีนชาวฝร่ังเศส นามวา่ Jules Verne น่ันก็คอืเรือ่ง Journey To The 
Center of the Earth และ 20,000 Leagues Under The Sea โดยนักทอ่งเทีย่วจะได ้
เดนิเขา้สูป่่าในเทพนยิาย ผา่นสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสงูกวา่ 29 เมตร พรอ้ม
ดว้ยภาพยนตรร์ะบบ 3D, 4D และ 5D สดุทันสมัย และยังมสี ิง่ทีน่่าสนใจรออยูอ่กี
มากมาย จากนัน้ นําทา่นเดนิทางชม สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR ใหท้กุ
ทา่นชมความงานของดอกไม ้พรอ้มอสิระถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานงั 

18.15 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet เทีย่วบนิที ่
VZ963 

19.55 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 

 

 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผู ้
จัดจะปรับเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตาม
โปรแกรม 

  

 



 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการ
เดนิทาง 15 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงค์
เดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท 

กรณุาสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชาํระมัดจําคา่ทวัร ์

- คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืชาํระ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกตัว๋หรอืวซีา่ใกลว้ันเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชาํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิท
กําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สาํคญั**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจาก
วันเดนิทางไป-กลบัและจํานวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3หนา้) **
กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุา
สง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธ
มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่
ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ
ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

   (ตัว๋กรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ป
เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนัหรอืเมอืงใกลก้นักรณี
ทีพ่ักเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 



 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และ
คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสมัภาระเกนิ
ทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 
บาทคา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของ
กรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสุขภาพเพิม่ได ้

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามนัตามรายการทวัร ์ณ วันที ่2 พ.ค. 2561 ขอสงวนสทิธใินการเรยีก
เก็บเพิม่กรณ๊สายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ 

8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 
12 ช.ม./วัน) 

  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็น
ตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษนํีา้มนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ หรอืไดทํ้า
การขายโปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วาม
ประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความ
เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัร ์
ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 



 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกนั 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ   

12. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

 


