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 เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562  

สุดชิว...ดนิแดนแหง่เทพนิยาย 
 บนบานาฮิลล ์ดานัง เว้  3 วัน 2 คืน  



2 สดุชิว...ดินแดนแหง่เทพนิยาย บนบานาฮิลล ์ดานงั  เว ้ 3 วนั 2 คนื BY PG                                  [GQ1DAD-PG002] 

 

เมืองดานงั | บานาฮิลล ์| เมืองเว ้| สะพานทองท่ีเปิดใหม ่
ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานงั  | ลอ่งเรอืมงักร ชมแมน่ า้หอม | วดัหลนิอึ๋ง 

 

 
 

  

 

 

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 11,555.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สวุรรณภูมิ)-ดานงั(สนามบินดานงั)(PG947 : 11.00-12.40 )-เมืองเว-้พระราชวงัเว-้สสุานจกัรพรรดิไคดิงห-์
เมืองเว ้  

วนัท่ี 2. ดานงั-นั่งกระเชา้ขึน้-ลง บานาฮิลล-์Fantasy Park-สะพานทอง-สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 
วนัท่ี 3. ดานงั-นมสัการเจา้แมก่วนอิมวดัหลินอึ๋ง-ชมวิวภเูขาลิง-ดานงั(สนามบินดานงั)-กรุงเทพฯ(สวุรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-

15.20 )  
        (PG948 : 13.40-15.20 ) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ดานัง(สนามบินดานัง)(PG947 : 11.00-12.40 )-เมืองเว้-พระราชวัง
เว้- สุสานจักรพรรดไิคดงิห-์เมืองเว้   

08.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4  เคาน์เตอร ์F โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับ (ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน
บางกอกแอรเ์วยไ์ด้ มีอาหาร และน า้ดืม่บริการ) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.00น. ออกเดนิทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดืม่) 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองหลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

 จากนัน้น าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดบัส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้
ขนาดและความส าคญัตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเวต้ัง้อยู่ใจ
กลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตรเป็นเมืองของกษัตริยใ์นราชวงศเ์หวียนซึ่งไดป้กครองตอ่
กนัมาเพียง 33 ปีฝรั่งเศสก็บกุเขา้โจมตีเมืองเว ้มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นก็เขา้มายึดครองบงัคบัใหพ้ระเจา้เบาได๋
สละราชสมบตัติอ่มาเมืองเวไ้ดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต ้ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 ส่วนและได้
เส่ือมสลายลงภายใตก้ารปกครองของโงดินหเ์ยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์
วฒันธรรม เสนห่ท่ี์ไรก้าลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่มีแบบฉบบัของตนเองและยงัมีความงามตามธรรมชาติ
บนฝ่ังแมน่ า้หอมดว้ย โดยน าทา่นเดินทางผ่านเสน้ทางหายเวินก่อสรา้งโดยเอกชนจากญ่ีปุ่ นและรฐับาลฝรั่งเศส
เป็นผู้ลงทุนดา้นงบประมาณระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ทอ้งทุ่งและชนบทและลอด
อุโมงคท่ี์ขุดลอดใตภู้เขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหว่างเมือง

http://bit.ly/2NMk5YE
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ดานงักบัเมืองเว ้ 

 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ท่ีสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ยาลองใชเ้ป็นท่ีรบัรองเชือ้พระวงศร์ะดบัสูงและ
นกัการทูตต่างประเทศสถานท่ีจดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนงัตกแต่ง
ดว้ยน า้มนัครั่งสีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนกัหลายหลงั อทุยาน วดัศาลเจา้ของจักรพรรดิ ราชวงศเ์หวียน
และน าทา่นชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห ์ซึ่งเป็นสสุานท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดาสสุานของ 13 องคพ์ระจกัรพรรดิใน
ราชวงศเ์หวียนแห่งนครเว ้ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปป้ันตุ๊กตาหิน ทหารมา้ ลักษณะคลา้ย
สสุานจิ๋นซีฮอ่งเต ้  
น าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น า้หอมแหล่งก าเนิดมาจากบริเวณตน้น า้ท่ีอุดมไปดว้ยดอกไมป่้าท่ีส่งกลิ่นหอม
เป็นแมน่ า้สายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้นชาวน า้ใหเ้ห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะไดค้วามเพลิดเพลินไป
กบัดนตรีพืน้บา้นบนเรือ (ใชเ้วลาลอ่งเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก 1 คืนใน เว้ 

 

วันที ่2 
เมืองเว้-ดานัง-น่ังกระเช้าขึน้-ลง บานาฮิลล-์Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพาน
มังกร-ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  

 
 ตอ่มาน าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)และน าท่านเดินทางตอ่ไปยงั บานาฮิลล(์ใช้
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เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล ์ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศันข์องเมืองบนความสงูถึง 5,810 
เมตรกระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสดุในโลกไดร้บัการ
บนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮ์ิลล์
อนัเก่าแก่ของบานาฮิลลร์ีสอรท์และไดช่ื้นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานา
ฮิลลเ์ป็นรีสอรท์และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานังซึ่งการท่องเท่ียวของเวียดนามได้
โฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแหง่เมืองดานงัถกูคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมยัท่ีฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคม 
จงึไดมี้การสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งท่ีพกั สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผ่อน เ น่ืองจากท่ีน่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีอณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้ 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิฯลฯ  (ค่า

รถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาทพิพิธภัณฑข์ีผึ้้ง)ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์
ของหนงั 4D ระทกึขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นกุๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของ
สวนสนกุ และท่าน สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของสะพานทองที่เปิดใหม่ ซึง้เป็นเอกลกัณแ์ละเสนห ์
ท่านสามารมองเห็นทิวทศัน ์อนังดงามของเมืองดานงั  ซึ่งเป็นฉากท่ีคณุจะรูส้ึกถึงคาวมย่ืงใหญ่ของพืน้ท่ีอนัไร้
ขอบเขต  

 
 ไดเ้วลาน าท่านนั่งกระเชา้กลบัสู่ดานงั  จากน้ันน าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งท่ีเท่ียว
แห่งใหม่สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลน ดว้ยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ลา้น
ลา้นดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮันเปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงัซึ่งสะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงัซึ่งมี
รูปป้ันท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น า้ คลา้ยๆสิงคโปร ์(วนัเสาร-์อาทิตยเ์วลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮานไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่น า้ 



6 สดุชิว...ดินแดนแหง่เทพนิยาย บนบานาฮิลล ์ดานงั  เว ้ 3 วนั 2 คนื BY PG                                  [GQ1DAD-PG002] 

 

อัตราค่าบริการ : สุดชิว...ดนิแดนแหง่เทพนิยาย 
 บนบานาฮลิล ์ดานัง  เว้  3 วัน 2 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วันที ่30 ส.ค.-01 ก.ย.62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วันที ่06-08 ก.ย. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที ่13-15 ก.ย. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที ่20-22 ก.ย. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที ่04-06 ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที ่11-13 ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที ่18-20 ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที ่25-27 ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

**เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ จึงไม่มีราคาเดก็ ** 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋ว

เคร่ืองบิน 

 

ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแมน่ า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงามมีทัง้ของสดและของท่ีระลกึใหเ้ลือกซือ้ 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ทีพ่ัก คณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเท่าพัก 1 คืนใน ดานัง 

วันที ่3 
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-ดานัง(สนามบนิดานัง)-กรุงเทพฯ 
(สุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 ) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งนมสัการเจา้แม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัดว้ยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่น
สูงท่ีสุดในเวียดนามซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หันหนา้ออกสู่ทะเลและดา้นหลังชนภูเขาตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหวข้อพรใหช้ว่ยปกปักรกัษาหลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บน
ชายหาดบ๊ายบตุในลานวดัมีพระอรหนัต ์18 องคเ์ป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณท์่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์
ทกุอยา่งของมนษุยซ์ึ่งแฝงไวด้ว้ยคตธิรรมอยา่งลึกซึง้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG948 
15.20 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
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เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซา่ให ้เมื่อผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวินาศภยัเครือ่งบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 


