
 

  

รหัสทัวร B2B1901053 
ทัวรเวียดนาม ดานัง เว ฮอยอัน พักบานาฮิลล รร. 4 ดาว 
4 วัน 3 คืน [PG] 
Fantasy Park   บานาฮิลล   สะพานโกเดนบริดจ 
สวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR   สวนนําพุรอนเทิ่นไต 
วัดหลิงอ๋ึง   วัดฟุกเกี๋ยน   หมูบานแกะสลักหินออน 
หมูบานกั๊มทาน ลองเรือกระดง   สะพานญี่ปุ�น   ตลาดฮาน 

 



 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)-สนามบินดานัง-นั่งกระเชาขึน้ บานาฮิลล-
Fantasy Park-สะพานโกเดนบริดจ(Golden Bridge) -พักบนบานาฮิลล 

08.30 น. 

พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4  
เคานเตอร F โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ  
(ระหวางรอขึน้เครื่อง ทานสามารถใชบริการเลาจน  ของสายการบินบางกอก
แอรเวยได มีอาหาร  
และน้ําดื่มบริการ)               

11.00 น. ออกเดินทาง สูเมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ 
PG94 
(บนเครื่องมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  

12.40 น. 
เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง  
 

กลางวัน รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บาย   นําทานเดินทางเดินทางสูเมือง ดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่ง

เติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญ ตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบ
สูงตอนกลาง นําทานเดินทางสูบานาฮิลล(ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพ่ือน่ัง
กระเชาสูบานาฮิลล ดืม่ด่ําไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร 
กระเชาบานา-ฮิลลเปนกระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาว
ที่สุดในโลก ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุคเม่ือวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลา
ประประมาณ 15 นาที) ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท 
และไดชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานา
ฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่พักผอนหยอนใจ ต้ังอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการ
ทองเที่ยวของเวียดนามไดโฆษณาวาบานาฮลิลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบ
โดยชาวฝร่ังเศสเม่ือสมัยที่ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคมจึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบน
ภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือใชเปนที่พักผอน เน่ืองจากที่นี่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน  
จากน้ันนําทานสู สวนสนุก FANTASY PARK  ( ราคาทัวรรวมคาเครื่องเลน



 

  

ภายในสวนสนุกทุกเครื่องเลน ยกเวนแต พิพิธภัณฑหุนขี้ผึง้ และ เครื่องเลนที่
เปนระบบ ใชเหรียญ ) ซึ่งมีเครื่องเลนหลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันส
ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมสสนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือ
จะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก  ชมสะพานทองที่เปดใหม จนไดเวลาอัน
สมควร 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบานาฮิลล (อาหารแบบบุฟเฟ�ต) 

 นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  
(ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเทา พักบนบานาฮิลล 1 คืน 

 
วันที่ 2 บานาฮิลล-โซนสวนดอกไมLE JARDIN D’AMOUR -นั่งกระเชาลง- สวนนําพุ

รอนเทิน่ไต(Than Tai Hot Springs Park) – วัดเทพพระเจาแหงความม่ัง
คั่ง-พักOnsenทีบานา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม / หลังจากน้ัน นําทาน น่ัง
กระเชาลงเพ่ือเดินทางสูเมืองเว 

 หลังจากน้ันเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอก
ไม๎สไตล๑ฝรั่งเศส ที่มี ดอกไม๎หลากหลายพันธ๑ุถูกจัดเปนสัดสํวนอยํางสวยงามทาํ
มกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ีมีมุมถํายรูปนํารักๆ ให๎ทํานได๎เลือกถํายได๎ตามใจ
ชอบ 

กลางวัน รบัประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (Buffet BaNa) 

 

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนําทํานเดินทางลงจากบานาฮิลล เพ่ือเดินทาง
ตํอไปยัง สวนนํ้าพุ รอนเทิ่นไต (Than Tai Hot Springs Park) บอน้ําพุรอน
แหงใหมลาสุดของเมืองดานัง ดวย บรรยากาศที่แสนเย็นสบาย รายลอมไปดวย
ตนไมสีเขียวสวยงามของภูเขาบานา จะทําใหทํานรูสึกผอน คลายเมื่อเดินทางมาถึง 
ทานจะไดสัมผัสการอาบน้ําในบอน้ําพุรอนแทๆ ภายในสวนนําแหํงใหมํน้ีซึ่ง เรียก
ไดวําเปนบํอน้ําพุรอนหรือออนเซ็นแหํงแรกในเวียดนามที่ไดรับมาตรฐานแบบญี่ปุ�น 
นอกจากบอ น้ําพุรอนแลวสถานที่แหงน้ียังมีสวนน้ําที่มีเครื่องเลํนหลากหลาย สระ
วายน้ํา รวมไปถึงโรงแรมที่พัก และสถานที่อีกมากมายใหทานไดเดิน  เที่ยวชม แต



 

  

กอนท่ีจะนําทุกทํานผํอนคลายไปกับบํอนําพุร๎อน  

เรา จะแวะสักการะ วัดเทพเจาแหงความม่ังคั่ง ตั้งอยูํในเขตสงวนธรรมชาติหนุยฉัว 
(Nui Chua Nature Reserve) บริเวณเดียวกันกับบอน้ําพุรอน เพื่อความเปนสิริ
มงคลแกชีวิต  

จากน้ันอิสระทุกทานผอนคลายไปกับการ แชบอนําพุรอน ตามอัธยาศัย บอน้ํา
เหลาน้ีจะชวยผอน คลายกลามเน้ือจากการเดินทางเปนเวลานอนและคลายความ
เม้ือยลาตางๆ เหมาะกับผูท่ีทํางานหนัก หรือนักทํองเที่ยวที่ออนล๎าจากการทองเที่ยว 
หรือทานทีต่องการจะสัมผัสกับบรรยากาศอันผอนคลาย 

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม Ebisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว (พัก

Onsenทีบานาหรือเทียบเทา) 
 

วันที่ 3 สวนนํา Ebisu Than Tai –เมืองดานัง วัดหลิงอึ๋ง– เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเก๋ียน 
– สะพาน ญี่ปุ�น – ศาลกวนอ-ูหมูบานแกะสลักหินออน – หมูบานกั๊มทาน 
ลองเรือกระดง - เมืองดานัง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 หลังจากรับประทานอาหารเชา นําทานสู สวนนํ้า Ebisu Than Tai เพลิดเพลิน
ไปกับเครื่องเลํนตํางๆ มากมายให๎ทํานได๎เลือกทํามกลางวิวภูเขาสวยงาม สวนนํา
แหํงน้ีได๎ถูกออกแบบมาให๎ทํานสามารถ พักผํอนและสนุกสนานได๎อยํางเต็มอ่ิม ทําน
จะได๎รับประสบการณ๑อันแสนพิเศษที่เรียกได๎วําไมํมีที่ไหน อีกแล๎วที่จะเลํนนําทํามก
ลางความสวยงามของหุบเขาเชํนน้ี.. อิสระทํานเลํนนํา หรือเดินเที่ยวชมความ 
สวยงามของสวนแหํงน้ีตามอัธยาศัย 

 ตอมานําทานเดินทางไปยังเมืองดานัง เพ่ือเดินทางไปวัดหลินอึง๋ นมัสการเจาแม
กวนอิมหลินอ๋ึงแกะสลักดวยหินออนสูงใหญยืนโดดเดนสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทําเล
ที่ต้ังดี หันหนาออกสูทะเลและดานหลังชนภูเขา ตั้งอยูบนฐานดอกบวัสงางาม 



 

  

ชาวประมงนิยมไปกราบไหวขอพรใหชวยปกปกรกัษา หลินอ๋ึงมคีวามหมายวาสม
ปรารถนาทุกประการ ตั้งอยูบนชายหาดบายบุต ในลานวัดมพีระอรหันต 18 องคเปน
หินออนแกะสลักที่มีเอกลักษณทาทางที่ถายทอดอารมณทุกอยางของมนุษยซึ่งแฝงไว
ดวยคติธรรมอยางลึกซึ้ง 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูกุง Lobster) 

 จากน้ันเดินทางสูเมือง ฮอยอัน (โดยใชเวลาประมาณ 30 นาที )ซึ้งตั้งอยูบนฝم�ง
แมน้ําทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกาท่ีเจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอย
อันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก 
ตอมาเมื่อฮอยอันไดรับความเสียหายจากการสูรบและแมน้ําต้ืนเขิน เมืองทาจึงไป
สรางขึ้นที่เมืองดานังแทน ทําใหฮอยอันในปจจุบันสงบเงียบ มีสภาพบานเรือนท่ี
สวยงาม สรางดวยไมมีประตูแกะสลักและหองโปรงๆ จนองคการยูเนสโกและรัฐบาล
โปแลนดไดริเริ่มให ทุนทําโครงการบูรณะ เพ่ือปกป�องเขตเมืองเกาและอนุสรณทาง
ประวตัิศาสตรของสถาปตยกรรมท่ีลํ้าคา    
 นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งสรางเช่ือมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้น
เม่ือพ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มี
แซเดียวกัน นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนน
สายหน่ึง หลังบานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะ
ของฮอยอัน สรางดวยไม 2 ชั้น ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูตกิ 
ดานหลังเปนที่เก็บสินคา ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงเห็นทองฟ�า และมี
เฉลียงเช่ือมตอสวนที่พักอาศัยหลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู  
 จากน้ันอิสระใหทานเดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตัง้อยู
ในบานโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูสกึวาเมืองน้ีมีเสนหมาก บานเกาโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรบัอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางด ีผสมผสานกันอยางนาต่ืนตาท้ังบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม 
ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ   ระหวางทางขากลับสูเมืองดานัง นํา
ทาน เดินทางไปชมภูเขาหินออน (Marble Mountains) หน่ึงในแหลงทองเที่ยวท่ีมี



 

  

เอกลักษณของเวียดนาม ซ่ึงเต็มไปดวยถํ้าและอุโมงคตาง ๆ ท่ีพระสงฆเคยใชเปน
สถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 แวะชมหมูบานแกะสลักหินออนที่น้ีนับเปนหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายในทานจะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลาย
แขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย “สุดคุมแถมฟรี
พิเศษ”  ใหลูกคา สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระดง Cam Thanh Water 
Coconut Village ที่ หมูบานกั๊มทาน ซึ่งหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูใน
สวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีตชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพ
หลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอัน
สวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลงพื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่
พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน  

คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองดานัง  

 นําคณะเขาสูที่พักโรงแรม  GALAVINA Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทยีบเทา 
พัก 1 คืนใน ดานัง 

 
วันที่ 4 เมืองดานัง -ตลาดฮาน-ทาอากาศยานนานาชาติดานัง -กรุงเทพฯ(สนามบิน

สุวรรณภูมิ) 
เชา    รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

 ตอมา นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยูริมแมน้ํา
ฮาน ไมไกลจากสะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูป
ปم�นหญิงสวยงาม มีท้ังของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ 
 

 
ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู Danang International 
Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  
เพ่ือเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 



 

  

13.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG948  

15.20 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวย
ความประทับใจ 

 
โปรแกรม : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล แชออนเซ็นที่บานา 4วัน 3คืน โดย

สายการบนิ PG 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที่ 24-27 พ.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 
วันที่ 21-24  มิ.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

**เนื่องจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 3,000 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 800บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 



 

  

***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 
บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร
จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3.แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เม่ือผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5.บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหาย
ตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 



 

  

6.กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 
7.กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 
8.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่
ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  
2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม 
/ การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] 
คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 



 

  

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  
3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 800 บาท /ทริป/ตอทาน 
 

 


