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รหัสโปรแกรม : 16974 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 

รักจ๋า...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล ์ 
3 วัน 2 คนื (พักหรูอยู่ 5 ดาว 2 คนื ริมทะเลดานัง) 



 2 รกัจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล ์3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน รมิทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

เมืองดานงั | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล ์(เต็มวนั) | นั่งเรอืกระดง้  
สะพานมงักร | ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน | พกัหรูอยู่ 5 ดาวรมิทะเล 

 
 

 

  

 

ราคาเร่ิมต้น 11,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - ดานงั (สนามบินดานงั) (PG947 : 11.00-12.40) - ฮอยอนั - นั่งเรือกระดง้ - สะพาน
ญ่ีปุ่ น - บา้นเลขท่ี 101 - หมูบ่า้นแกะสลกัหินออ่น - ดานงั      

วนัท่ี 2 : ดานงั - บานาฮิลล ์(เตม็วนั) - นั่งกระเชา้ลง - ดานงั 
วนัท่ี 3 : ดานงั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - ดานงั (สนามบนิดานงั) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)(PG948 : 13.40-15.20) 



 3 รกัจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล ์3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน รมิทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบนิดานัง)(PG947 : 11.00-12.40) - ฮอยอัน 
- น่ังเรือกระด้ง - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที ่101 - หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน - ดานัง      

08.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯคอยให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (ระหว่างรอขึ้นเคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน ์ 
ของสายการบินบางกอกแอรเ์วยไ์ด้ มีอาหารและน า้ดืม่บริการ) 

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG947 (บนเคร่ืองมีบริการอาหาร
และเคร่ืองดืม่) 

12.40 น. เดนิทางถึงสนามบนิ Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุง่หนา้สูเ่มือง ฮอยอัน ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ า้ทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นท่าเรือเก่าท่ีเจริญรุง่เรืองมากในช่ือ
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส าคญัของการแลกเปล่ียนวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตก  “สดุคุม้แถมฟรี
พิเศษ”  ใหล้กูคา้ สนกุสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ท่ี หมู่บา้น
กั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้นเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพรา้วริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยั
ของเหล่าทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 
ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าท่ีพายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรี
สดุสนกุสนาน   
น าท่านเดินทางสู่ สะพานญ่ีปุ่น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลือง
เป็นลอนคล่ืน ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงส่ีเหล่ียมจตัรุสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน 
บา้นประจ าตระกลูท่ีสรา้งขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมี
แซเ่ดียวกนั   
น าท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสินคา้ ภายในเป็นท่ีอยู่อาศยั มีลานเปิดโล่งเห็นทอ้งฟ้า และมีเฉลียงเ ช่ือมต่อ
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู  
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จากนัน้อิสระใหท้่าน เดินชมเมือง ซือ้ของท่ีระลึก รา้นคา้ขายของท่ีระลึกก็จะตัง้อยู่ในบา้นโบราณ ยิ่งเดินชม
เมืองก็จะรูส้ึกว่าเมืองนีมี้เสน่หม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น 
ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอย่างน่าต่ืนตาทัง้บา้นเรือน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม 
ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ   
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหนึ่งในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายใน  ท่านจะ
ไดพ้บกับงานเกะสลกัท่ีลว้นปริษฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั   
น าทา่นเดนิทางเดินทางกลบัสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาด
และความส าคญั ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก คณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือเทยีบเท่า 

 

 
  

วันที2่ ดานัง - บานาฮลิล ์(เตม็วัน) - น่ังกระเช้าลง - ดานัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่บานาฮลิล ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) เพ่ือนั่งกระเชา้สูบ่านาฮิลล ์ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศันข์อง
เมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทาง
ท่ียาวท่ีสดุในโลก ไดร้บัการบนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) 
ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮ์ิลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลร์ีสอรท์ และไดช่ื้นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามา
ในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็นรีสอรท์และสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของดานงั ซึ่งการ
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ท่องเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาว่าบานาฮิลลคื์อ ดาลดัแห่งเมืองดานงั ถูกคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมยัท่ี
ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคมจึงไดมี้การสรา้งถนนขึน้ไปบนภูเขา สรา้งท่ีพกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใช้
เป็นท่ีพกัผอ่น เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านัน้  
จากนัน้อิสระใหท้่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุง้มือยกัษ์ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสูงจากระดบัน า้ทะเล 1,400เมตร 
ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จดุเดน่คือสะพานถกูทอดผา่นอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบจะ
ท าใหรู้ส้ึกราวกบัว่าก าลงัเดินอยู่บนเสน้ดา้ยสีทองท่ีทอดอยู่ในหตัถข์องเทพ อิสระใหท้่านไดถ้่ายภาพและชมวิว
ทิศทศัน ์  
หลงัจากนัน้เดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพนัธุถ์กูจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ท่ีมีมมุถ่ายรูปนา่รกัๆ ใหท้า่นไดเ้ลือกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระ
เดนิเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต ์บนบานาฮลิล ์ 
บ่าย 

 
 จากนัน้น าท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟชม

สวนดอกไม้ 150 บาท พิพิธภัณฑข์ีผึ้้ง) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสข์องหนงั 
4D ระทกึขวญักบับา้นผีสิง เกมสส์นกุๆ เครื่องเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกของสวนสนกุ  
ชมสะพานทองท่ีเปิดใหม ่จนไดเ้วลาอนัสมควร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต ์บนบานาฮลิล ์
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นนั่งกระเชา้ลงจากเขาบานาฮิลล ์ เดนิทางกลบัสู ่เมืองดานัง 

ทีพั่ก คณะเข้าสู่ทีพั่กโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือเทยีบเท่า 
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วันที3่ 
ดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (PG948 : 13.40-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
 

น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งท่ีเท่ียวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์
ความส าเร็จ แห่งใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเท่าถนน 6 เลนส ์เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ัง
ของแม่น า้ฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถกูสรา้งขึน้เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการ
ฟ้ืนคืนประเทศ และเป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แต่ปี 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมท่ี
บวกกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว   
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น า้ 
ดา้นหนา้ตลาดมีประตมิากรรมรมิแมน่ า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึใหเ้ลือกซือ้ 

 

 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินดานัง) เพ่ือเดินทางสู่
สนามบนิสวุรรณภมูิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG948 
15.20 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : รักจ๋า...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮลิล ์ 
3 วัน 2 คนื (พกัหรูอยู่ 5 ดาว 2 คนื ริมทะเลดานัง) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 

ทา่น 
ทา่นละ 

ผู้ใหญ่พัก 3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ทา่นละ 

พักเดี่ยว 
ทา่นละ 

วันที ่28 ก.พ.-01มี.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วันที ่06-08 มี.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

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

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 
 
 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรียม

เอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
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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 และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรยีกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ 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.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเชีย  20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั / 

เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
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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] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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