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เมืองดานงั | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล ์| สะพานทองท่ีเปิดใหม ่| ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน
ตลาดสดของเมืองดานงั | วดัหลินอึ๋ง | นั่งเรือกระดง้ท่ีฮอยอนั 

 

เดนิทาง กันยายน-ตุลาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพียง 9,777.- 

สุดสนุก...ดนิแดนแหง่บานาฮลิล.์....                                   
ดานัง ฮอยอัน (พักบนบานาฮลิล)์ 3 วัน 2 คืน  
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-ดานงั(สนามบินดานงั)-นั่งกระเชา้ขึน้ บานาฮิลล-์Fantasy Park-สะพานทองท่ีเปิดใหม่-
พกับนบานาฮิลล ์(PG947 : 11.00-12.40 ) 

วนัท่ี 2. บานาฮิลล-์ดานงั-นั่งกระเชา้ลง-นมสัการเจา้แม่กวนอิมวดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภเูขาลิง-ฮอยอนั-นั่งเรือกระดง้-สะพานญ่ีปุ่ น-
บา้นเลขท่ี 101-เมือง ฮอยอนั-ดานงั 

วนัท่ี 3. ดานงั-ตลาดฮาน-ดานงั(สนามบินดานงั)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ)-(PG948 : 13.40-15.20 ) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมิู )-ดานัง(สนามบินดานัง)(PG947 : 11.00-12.40 )-น่ังกระเช้า
ขึน้ บานาฮิลล-์Fantasy Park-สะพานทองทีเ่ปิดใหม่-พกับนบานาฮิลล ์     

08.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคานเ์ตอร ์F โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับ (ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน
บางกอกแอรเ์วยไ์ด้ มีอาหารและน า้ดื่มบริการ)               

11.00 น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG947 (บนเคร่ืองมีบริการ
อาหารและเคร่ืองดื่ม) 

12.40 น. เดินทางถงึสนามบิน Danang International Airport  (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลังผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางเดินทางสู่เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเรว็ทัง้ขนาดและ
ความส าคญั ตัง้อยู่ระหวา่งชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง  

 
น าท่านเดินทางสู่บานาฮิลล(์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด  ่าไปกับวิว
ทิวทศันข์องเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอด
เป็นระยะทางท่ียาวท่ีสดุในโลก ไดร้บัการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประ
ประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นัเก่าแกข่องบานาฮิลลร์ีสอรท์ และไดช่ื้นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์
ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็นรีสอรท์และสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตก
ของดานงั ซึ่งการท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลลค์ือ ดาลดัแห่งเมืองดานัง ถูกคน้พบโดยชาว
ฝรั่งเศสเมื่อสมยัท่ีฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคมจึงไดม้ีการสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งท่ีพัก สิ่งอ  านวยความ
สะดวกตา่งๆ เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อณุหภมูิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 
องศาเซลเซียสเท่านัน้ 

 
จากน้ันน าท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟ
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 ชมสวนดอกไม้ 150 บาท พิพิธภัณฑข์ีผ้ึง้) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสข์อง
หนงั 4D ระทึกขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นกุๆ เครื่องเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลกึของสวน
สนกุ  ชมสะพานทองท่ีเปิดใหม ่จนไดเ้วลาอนัสมควร 

 
ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า 

พักบนบานาฮลิล ์1 คนื 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮลิล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK(เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คิดเพิ่ม
ท่านละ 300 บาท 

วันที2่ 
บานาฮิลล-์ดานัง-น่ังกระเช้าลง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ฮอยอัน-
น่ังเรือกระดง้-สะพานญี่ปุ่น-บ้านเลขที ่101–ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  ไดเ้วลาอนัสมครวร น าทกุท่านนั่งกระเชา้ลง 

 
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึง๋ นมสัการเจา้แมก่วนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเด่น

สงูท่ีสดุในเวียดนาม ซึ่งมีท  าเลท่ีตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลงัชนภเูขา ตัง้อยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้่วยปกปักรกัษา หลินอึ๋งมีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บน
ชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์
ทกุอย่างของมนษุยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคติธรรมอย่างลกึซึง้ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย มุ่งหน้าสู่เมือง ฮอยอัน ซึง้ตัง้อยู่บนฝ่ังแมน่  า้ทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุ่งเรืองมากใน
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ช่ือไฟโฟฮอยอันเป็นศนูย์กลางส  าคญัของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวนัตกน าท่าน
เดินทางสู ่สะพานญี่ปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอน
คลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงสี่เหลี่ยมจัตรุสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน บา้น
ประจ าตระกลูท่ีสรา้งขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมีแซ่
เดียวกนั น าท่านเดินทางสู ่บา้นเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนน
อีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างดว้ยไม ้2 ชั้น ดว้ยความประณีต 
ดา้นหนา้จะท าเป็นรา้นบตูิก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้ า และมี
เฉลียงเช่ือมตอ่สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากน้ันอสิระให้ท่านเดินชมเมอืง ซือ้ของทีร่ะลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ย่ิงเดินชม
เมืองก็จะรูส้กึวา่เมืองนีม้ีเสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น 
ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ผสมผสานกนัอย่างน่าตื่นตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม 
ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    
“สุดคุ้มแถมฟรีพเิศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 
Village ที ่หมู่บ้านก๊ัมทาน ซึ่งหมูบ่า้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแมน่  า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกับผูห้ญิงจะหยอกลอ้กันไปมาน าท่ีพายเรือมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 

ค า่ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินท่างสู่เมือง ดานัง 
ทีพ่ัก คณะเข้าสู่ทีพ่ักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก 1 คนืใน ดานัง 

วันที3่ 
ดานัง-ตลาดฮาน-ดานัง(สนามบินดานัง)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ )(PG948 : 13.40-
15.20 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น  า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น  า้ 
ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมริมแมน่  า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึใหเ้ลือกซือ้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) เพื่อ
เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดสนุก...ดินแดนแหง่บานาฮิลล.์....                                   
ดานัง ฮอยอัน (พักบนบานาฮิลล)์  3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วันที ่13-15 ก.ย. 62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่25-27 ต.ค. 62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่01-03 พ.ย. 62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่08-10 พ.ย. 62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่15-17 พ.ย. 62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่22-24 พ.ย. 62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่29พ.ย. -01 ธ.ค.62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่06-08 ธ.ค.62 12,777.- 12,777.- 12,777.- 12,777.- 3,000.- 
วันที ่13-15 ธ.ค.62 12,777.- 12,777.- 12,777.- 12,777.- 3,000.- 
วันที ่20-22 ธ.ค.62 9,777.- 9,777.- 9,777.- 9,777.- 3,000.- 
วันที ่27-29 ธ.ค.62 14,777.- 14,777.- 14,777.- 14,777.- 3,000.- 
วันที ่28-30 ธ.ค.62 14,777.- 14,777.- 14,777.- 14,777.- 3,000.- 
วันที ่29-31 ธ.ค.62 14,777.- 14,777.- 14,777.- 14,777.- 3,000.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 

หมายเหตุ: กรณีพกั 3 ท่านบนบานาฮลิล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คดิเพิม่ท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 



  7 สดุสนกุ.. ดินแดนแห่งบานาฮิลล.์.. ดานงั ฮอยอนั  พิเศษ พกับนบานาฮิลล ์ 3 วนั 2 คืน BY PG        [GQ1DAD-PG004] 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดท้ั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดินทางเป็นส  าคัญ*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง

พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนที่ เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30นท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส  ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรยีกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้
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7. กรณีท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทวัรห์รือมัดจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใชจ้่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพ เกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเชีย  20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรยีกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
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** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน 
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