
VZ90 ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์4วนั 3คนื  

 

VZ90 ดานงั เว ้ฮอยอนั บานาฮลิล ์4วนั 3คนื 

น ัง่กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกขึน้สูย่อดเขาบานาฮลิล ์สวรรคแ์หง่เมอืง
ดานงั  เยอืนฮอยอนั เมอืงมรดกโลกทีส่วยงามและนา่อยู ่  

พเิศษสดุ! พกัโรงแรม 4 ดาว 2 คนื (บนบานา่ฮลิ ์1 คนื) 3 ดาว 1 คนื  
ฟร ีWifi On Bus  ฟรเีสอืยดืเวยีดนาม คนละ 1ตวั (เมนูพเิศษกุง้มงักร) 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ํา้หอม 

2  
พระราชวงัไดโนย – ดานงั – น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์– สะพานสทีอง 

3  บานาฮลิล ์– สวนสนกุ Fantasy Park – สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – 
หมูบ่า้นก ัม๊ทาน – วดัฟกุเกีย๋น – สะพานญีปุ่่ น 

4  
ดานงั – ตลาดฮาน – วดัลงิสนามบนิดานงั – กรงุเทพ 

อตัราคา่บรกิาร 

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

13 - 16 Jan 2019  14,888  14,888 14,888 2,500 3,500 



31 Jan - 03 Feb 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 3,500 

28 Feb - 03 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 3,500 

14 - 17 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 3,500 

17 - 20 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 3,500 

21 - 24 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 3,500 

24 - 27 Mar 2019  12,888  12,888 12,888 2,500 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิดานงั – เว ้– วดัเทยีนมู ่– ตลาดดองบา – ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ํา้หอม 

08.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชัน้ 4 ประต ูเคานเ์ตอร ์6 สาย
การบนิ Thai Veitjet เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

11.10  นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ Veitjet เทีย่วบนิที ่VZ960 *ราคาทัวร์
ยังไมร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง* (บนเครือ่งมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่) 

12.50  เดนิทางถงึสนามบนิ ดานงั ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลา
ทอ้งถิน่ทีเ่วยีดนาม เทา่กบัประเทศไทย) เมอืงดานังเป็นเมอืงแหง่หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืง
ทา่ทีสํ่าคัญและเป็นเมอืงใหญอ่ันดับ4 ของประเทศเวยีดนาม เมอืงนีเ้จรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมง
จนกลายเป็นเมอืงทา่ทีสํ่าคัญ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเทยีนมู ่นับเป็นศนูยก์ลางทางพทุธศาสนานกิายเซน จุดทีโ่ดดเดน่ของวัดเทยีนมูก็่คอื 
เจดยีท์างเกง๋ 8 เหลีย่ม มคีวามสงู 7 ชัน้ ในแตล่ะชัน้นัน้จะเป็นตัวแทนของชาตภิพตา่งๆของพระพทุธเจา้ ทางฝ่ัง
ซา้ยและขวาเป็นทีตั่ง้ของศลิาจารกึและระฆงัสํารดิขนาดใหญยั่กษ์มน้ํีาหนักถงึ 2,000 กโิลกรัม ถัดมาทางดา้น
หลังของเจดยีจ์ะเป็นประตทูางเขา้สูบ่รเิวณภายในวัด จากน ัน้ นําทา่นเดนิทางไปยงั ตลาดดองบา เป็นตลาด
ใหญ ่ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าหอม รอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมาก ดา้นในเป็นของใช ้ทั่วไป ใหท้กุทา่น
ไดเ้ลอืกซือ้ของไดต้ามอัธยาศัย 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

หลังอาหาร นําทา่น ลงเรอืมงักรลอ่งแมน่ํา้หอม และเพลดิเพลนิไปกับการแสดงประจําทอ้งถิน่ และดนตรี
พืน้เมอืง 

ทีพ่กั : Duy Tan Hue หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่2 
พระราชวงัไดโนย – ดานงั – น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์– สะพานสทีอง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัไดโนย สรา้งตามความเชือ่แบบจนี โดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศส ซึง่จําลองแบบมา
จากพระราชวังกูก้งหรอืพระราชวังตอ้งหา้มทีย่ ิง่ใหญข่องกรงุปักกิง่ประเทศจนี และการกอ่สรา้งพระตําหนักตา่งๆ
รวมถงึกําแพงรอบพระราชวังทัง้หมด ไดนํ้าอฐิมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยทางเรอื พระราชวังไดโนย้ มลีักษณะ
เป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส ลอ้มรอบดว้ยคน้ํูาขนาดใหญท่ัง้สีด่า้น จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่เมอืงดานงั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่น น ัง่กระเชา้ข ึน้สูบ่านาฮลิล ์กระเชา้แหง่บานาฮลิลน์ีไ้ดรั้บการบันทกึสถติโิลกโดยWorld Record วา่เป็น 
กระเชา้ไฟฟ้าทีย่าวทีส่ดุประเภทNon Stopโดยไมห่ยดุแวะมคีวามยาวทัง้สิน้ 5,042 เมตรและเป็นกระเชา้ทีส่งู
ทีส่ดุที ่1,294 เมตรนักทอ่งเทีย่วจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกและบางจุดมเีมฆลอยต่ํากวา่กระเชา้พรอ้มอากาศ
บรสิทุธิอ์ันสดชืน่ จนทําใหท้า่นอาจลมืไปเสยีดว้ยซํ้าวา่ทีน่ีไ่มใ่ชย่โุรปเพราะอากาศทีห่นาวเย็นเฉลีย่ตลอดทัง้ปี

ประมาณ 10 องศาเทา่นัน้จุดทีส่งูทีส่ดุของบานาฮลิลม์คีวามสงู 1,467 เมตรกับสภาพผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ 



จากนัน้นําทา่นชมสะพานสทีอง สถานทีท่อ่งเทีย่วใหมล่า่สดุตัง้โดดเดน่เป็นเอกลักษณ์อยา่งสวยงาม บนเขาบา
น่าฮลิล ์

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ บานา่ฮลิล)์ 

ทีพ่กั : MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่

3 
บานาฮลิล ์– สวนสนกุ Fantasy Park – สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR - หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น – หมูบ่า้น
ก ัม๊ทาน – วดัฟกุเกีย๋น – สะพานญีปุ่่ น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําทา่นไปยัง สวนสนกุFantasy Park (รวมคา่เครือ่งเลน่บนสวนสนกุ ยกเวน้ รถรางและบา้นผสีงิทีไ่มร่วมให้
ในรายการ) เป็นสวนสนุกทีเ่ต็มไปดว้ยความสนุกมากมาย โดยไดรั้บแรงบันดาลใจมาจากนวนยิายทีม่ชี ือ่เสยีงของนักเขยีน
ชาวฝรั่งเศส นามวา่ Jules Verne น่ันก็คอืเรือ่ง Journey To The Center of the Earth และ 20,000 Leagues Under The 
Sea โดยนักทอ่งเทีย่วจะไดเ้ดนิเขา้สูป่่าในเทพนยิาย ผา่นสวนไดโนเสาร ์ไดพ้ชิติหอคอยสงูกวา่ 29 เมตร พรอ้มดว้ย
ภาพยนตรร์ะบบ 3D, 4D และ 5D สดุทันสมัย และยังมสีิง่ทีน่่าสนใจรออยูอ่กีมากมาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางชม สวนดอกไม ้
LE JARDIN D’AMOUR ใหท้กุทา่นชมความงานของดอกไม ้พรอ้มอสิระถา่ยรปูไดต้ามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางตอ่ไปยัง หมูบ่า้นแกะสลกัหนิออ่น ซึง่เป็นหมูบ่า้นแหง่หนึง่อยูใ่นตัวเมอืงดานังทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลกในเรือ่ง
งานฝีมอื การแกะสลักหนิออ่น หนิหยก ทา่นสามารถบันทกึภาพหรอืซื ้องานแกะสลักเหลา่นี ้เพือ่เอากลับไปเป็ นของฝาก 
หรอืซือ้กลับไปเป็นของประดับในบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นก ัม๊ทาน สนกุสนานไปกบักจิกรรม!!น ัง่เรอืกระดง้ Cam Thanh Water Coconut Village 
หมูบ่า้นเล็กๆในเมอืงฮอยอันตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแมน้ํ่า ในอดตีชว่งสงครามทีน่ีเ่ป็นทีพั่กอาศัยของเหลา่ทหาร อาชพีหลัก
ของคนทีน่ีค่อือาชพีประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวัฒนธรรมอันสวยงาม จากนัน้ นําทา่นชม วดัฟุ๊ กเกีย๋น เป็น
สมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอันใชเ้ป็นทีพ่บปะของคนหลายรุน่ วัดนีม้จีุดเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลัก 
ลวดลายสวยงามทา่น สามารถทําบญุตอ่อายโุดยพธิสีมัยโบราณ คอื การนําธูปทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไวเ้พือ่ เป็นสริมิงคล
แกท่า่น จากนัน้นําทา่นชม สะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กวา่ปีมาแลว้ กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ์
ทีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ีมังกรอยูใ่ตพ้ภิพสว่นตัวอยูท่ีอ่นิเดยีและหางอยูท่ีญ่ีปุ่่ น สว่นลําตัวอยูท่ี่
เวยีดนาม เมือ่ใดทีม่ังกรพลกิตัวจะเกดิน้ําทว่มหรอืแผน่ดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนีโ้ดยตอกเสาเข็มลงกลางลําตัวเพือ่
กําจัดมันจะไดไ้มเ่กดิภัยพบัิตขิึน้อกี ชมศาลกวนอซู ึง่อยูบ่นสะพาน ญีปุ่่ นและทีฮ่อยอันชาวบา้นจะนําสนิคา้ตา่งๆ ไวท้ีห่นา้บา้น 
เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ เป็นของฝากกลับบา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋าโคมไฟ เป็นตน้ 

ค่ํา  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (เมนพูเิศษกุง้มงักร) 

ทีพ่กั : Quoc Cuong Center Danang Hotel หรอืโรงแรมระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัที ่4 
ดานงั – ตลาดฮาน – วดัลงิสนามบนิดานงั – กรงุเทพ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิเทีย่วและชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน ซึง่ก็มสีนิคา้หลากหลายชนดิ เชน่ผา้ เหลา้ บหุรี ่และของกนิตา่งๆ 
เป็นตลาดสดและขายสนิคา้พืน้เมอืงของเมอืงดานัง ไดเ้วลาสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดานัง จากนัน้นํา
ทา่นสู ่วดัลนิหอ์ ึง๋ เป็นวัดทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงดานังภายในวหิารใหญข่องวัดเป็นสถานทีบ่ชูาเจา้แมก่วนอมิและ
เทพองคต์า่งๆตามความเชือ่ของชาวบา้นแถบนี ้นอกจากนียั้งมรีปูปัน้ปนูขาวเจา้แมก่วนอมิซึง่มคีวามสงูถงึ 67 
เมตรตัง้อยูบ่นฐานดอกบัวกวา้ง 35 เมตรยนืหันหลังใหภ้เูขาและหันหนา้ออกทะเลคอยปกป้องคุม้ครองชาวประมง
ทีอ่อกไปหาปลานอกชายฝ่ังวัดแหง่นีน้อกจากเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิท์ ีช่าวบา้นมากราบไหวบ้ชูาและขอพรแลว้ยัง

เป็นอกีหนึง่สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่วยงามเป็นอกีนึง่จุดชมววิทีส่วยงามของเมอืงดานัง 



12.00  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิไทย Thai Vietjet เทีย่วบนิที ่VZ961 

15.15  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

 

หมายเหต ุ

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ
, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย
คํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่(ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ20ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั

จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การจองทวัรแ์ละชําระคา่บรกิาร 

- กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท 

กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารชําระมดัจาํคา่ทวัร  ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

- กรณีบรษัิทตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ใกลวั้นเดนิทาง ทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**สาํคัญ**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและจํานวน
หนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสาํหรับตดิวซีา่ไมต่ํ่ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณ ี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจา
คนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

   (ตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุป๊เทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 



2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับใกลเ้คยีงกันหรอืเมอืงใกลก้ันกรณีทีพั่กเต็มหรอืชว่งไฮซซีัน่ 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 20 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิ
ตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบคุคล  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังนี ้

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบัุตเิหต ุ

  ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 3,000,000 บาท 

  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,500,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ วงเงนิ 2,000,000 บาท 

  คา่รักษาพยาบาลตอ่เนือ่งในประเทศไทย วงเงนิ 200,000 บาท 

  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นีก้ารทําประกันนีจ้ากบรษัิท มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม 
พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกันเฉพาะอบัุตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษา
เงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้ กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความ
ประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

7. คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์ณ วันที ่2 พ.ค. 2561 ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บเพิม่กรณ๊สายการบนิเรยีก
เก็บเพิม่ 

8.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  

6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ หรอืไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 800 บาท/ทา่น/ทรปิ สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา้ใจจากทา่น  

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 



5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม หรอืปรับเป็นเมอืงใกลเ้คยีงกัน 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้ 

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได  ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกันภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ 
Oasis Tripper แบบรายบคุคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย โดยทัง้นีก้ารทําประกันนี้
จากบรษัิท มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจินําเทีย่วทีบ่งัคบัใหบ้รษิทันําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง
เทา่น ัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได ้กรณีทา่นตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

13. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

14. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่น

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


