
 

 

รหัสทัวร B2B2000289 
ทัวรเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล 3 วนั 2 คืน (PG) 
เมืองดานัง | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล (เต็มวัน) | น่ังเรือกระดง  
สะพานมังกร | ชอปปم�งตลาดฮาน | พักหรูอยู 5 ดาวริมทะเล 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) (PG947 : 11.00-12.40) 

- ฮอยอัน - น่ังเรือกระดง - สะพานญี่ปุ�น - บานเลขที่ 101 - หมูบานแกะสลักหินออน - 
ดานัง      

วันที่ 2 : ดานัง - บานาฮิลล (เต็มวัน) - น่ังกระเชาลง - ดานัง 
วันที่ 3 : ดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบิน

สุวรรณภูมิ)(PG948 : 13.40-15.20) 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง)(PG947 : 11.00-
12.40) - ฮอยอัน - นั่งเรือกระดง - สะพานญี่ปุ�น - บานเลขที่ 101 - หมูบาน
แกะสลักหินออน - ดานัง      

08.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดย
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
(ระหวางรอขึ้นเคร่ือง ทานสามารถใชบริการเลาจน  ของสายการบินบางกอกแอร
เวยได มีอาหารและนํ้าดื่มบริการ) 

11.00 น. ออกเดินทางสู เมืองดานัง โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

บาย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุงหนาสูเมือง ฮอยอัน ซึ้งตั้งอยูบนฝم�งแมน้ําทูโบน ใกลชายฝم�งทะเล และเปนทาเรือเกา
ที่ เจริญรุงเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเปนศูนยกลางสําคัญของการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางตะวันออกกับตะวันตก  “สุดคุมแถมฟรีพิเศษ”  ใหลูกคา สนุกสนาน
ไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระดง Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู
บานกั๊มทาน ซึ่งหมูบานเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยูในสวนมะพราวริมแมน้ํา ในอดีต
ชวงสงครามที่น่ีเปนที่พักอาศัยของเหลาทหาร อาชีพหลักของคนที่น่ีคืออาชีพประมง 
ระหวางการลองเรือทานจะไดชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบานจะขับรองเพลง
พื้นเมือง ผูชายกับผูหญิงจะหยอกลอกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเปนจังหวะดนตรี
สุดสนุกสนาน   
นําทานเดินทางสู สะพานญี่ปุ�น ที่สรางโดยชาวญี่ปุ�น เปนรูปทรงโคง มีหลังคามุง
กระเบ้ืองสีเขียวและเหลืองเปนลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่ง
สรางเชื่อมเขตชาวญี่ปุ�น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บานประจําตระกูลที่สรางขึ้นเมื่อ
พ.ศ.2335 อยูบนถนนตรันฝู เปนที่พบปะของผูคนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ
เดียวกัน   
นําทานเดินทางสู บานเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนาบานติดถนนสายหน่ึง หลัง
บานไปจรดถนนอีกสายหน่ึง เปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สราง
ดวยไม 2 ช้ัน ดวยความประณีต ดานหนาจะทําเปนรานบูติก ดานหลังเปนที่เก็บสินคา 
ภายในเปนที่อยูอาศัย มีลานเปดโลงเห็นทองฟ�า และมีเฉลียงเชื่อมตอสวนที่พักอาศัย
หลายสวน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู   
จากน้ันอิสระใหทาน เดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก รานคาขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยูใน
บานโบราณ ยิ่ งเดินชมเมืองก็จะรูสึกวาเมืองน้ีมี เสนหมาก บานเกาโบราณมี
ลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดรับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ�น ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปน
อยางดี ผสมผสานกันอยางนาตื่นตาทั้งบานเรือน วัดวาอาราม เจดีย ศาลาประชมคม 
ศาลเจา บานประจําตระกูล และรานคาตางๆ   
แวะชม หมูบานแกะสลักหินออน ที่น้ีนับเปนหน่ึงในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศ
เวียดนามภายใน ทานจะไดพบกับงานเกะสลักที่ลวนปริษฐดวยมือจากชางหลากหลาย
แขนง และอิสระใหทานไดเลือกชมงานหัตศิลป�ภายในตามอัธยาศัย   
นําทานเดินทางเดินทางกลับสู เมืองดานัง เปนเมืองใหญอันดับสี่ของเวียดนามซึ่ง
เติบโตอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความสําคัญ ตั้งอยูระหวางชายฝم�งทะเลและที่ราบสูง
ตอนกลาง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก คณะเขาสูที่ พักโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือ



 

 

เทียบเทา 
 

  
วันที่2 ดานัง - บานาฮิลล (เต็มวัน) - นั่งกระเชาลง - ดานัง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู บานาฮิลล (ใชเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน่ังกระเชาสูบานาฮิลล 

ดื่มดํ่าไปกับวิวทิวทัศนของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเชาบานา-ฮิลลเปน
กระเชาลอยฟ�ารางเดียวแบบไมหยุดจอดเปนระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก ไดรับการ
บันทึกจากกินเนสบุคเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเวลาประประมาณ 15 นาที) 
ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนชฮิลลอันเกาแกของบานาฮิลลรีสอรท และไดชื่นชมกับสุดยอดวิว
ทิวทัศนในแบบพาโนรามาในวันที่อากาศสดใส บานาฮิลล เปนรีสอรทและสถานที่
พักผอนหยอนใจ ตั้งอยูทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการทองเที่ยวของเวียดนามได
โฆษณาวาบานาฮิลลคือ ดาลัดแหงเมืองดานัง ถูกคนพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่
ฝรั่งเศสเปนเจาอาณานิคมจึงไดมีการสรางถนนขึ้นไปบนภูเขา สรางที่พัก สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เพื่อใชเปนที่พักผอน เน่ืองจากที่น่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป 
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทาน้ัน  จากนั้นอิสระใหทานเดินชม 
สะพานโกลเดนบริดจ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ�าในอุงมือยักษ ซึ่งเปน
สถานที่ทองเที่ยวที่พึ่งเปดใหนักทองเที่ยวไดเที่ยวชมไดไมนานมาน้ี มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โคงไปตามแนวเขา จุดเดนคือสะพาน
ถูกทอดผานอุงมือหินขนาดยักษสองมือ ผูออกแบบจะทําใหรูสึกราวกับวากําลังเดินอยู
บนเสนดายสีทองที่ทอดอยูในหัตถของเทพ อิสระใหทานไดถายภาพและชมวิวทิศทัศน   



 

 

หลังจากน้ันเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม
สไตลฝรั่งเศส ที่มีดอกไมหลากหลายพันธุถูกจัดเปนสัดสวนอยางสวยงาม ที่มีมุม
ถายรูปนารักๆ ใหทานไดเลือกถายไดตามใจชอบ  อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลลตาม
อัธยาศัย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต บนบานาฮิลล  
บาย 

 จากน้ันนําทานสู สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไมรวมคากิจกรรมตางๆ
อาทิ ฯลฯ  (คารถไฟชมสวนดอกไม 150 บาท พิพิธภัณฑขี้ผึ้ง) ซึ่งมีเครื่องเลน
หลากหลายรูปแบบ เชน ทาทายความมันสของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบานผีสิง เกมส
สนุกๆ เครื่องเลนเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกชอปปم�งของที่ระลึกของสวนสนุก  ชม
สะพานทองที่เปดใหม จนไดเวลาอันสมควร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต บนบานาฮิลล 
 ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานน่ังกระเชาลงจากเขาบานาฮิลล  เดินทางกลับสู เมือง

ดานัง 
ที่พัก คณะเขาสูที่ พักโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือ

เทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่3 ดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 

นําทานชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหน่ึงที่เที่ยวดานังแหงใหมสะพาน
มังกรไฟสัญลักษณความสําเร็จ แหงใหมของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร 
ความกวางเทาถนน 6 เลนส เช่ือมตอสองฟากฝم�งของแมน้ําฮัน ประเทศเวียดนาม
สะพานมังกรถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวดานัง เปนสัญลักษณของการฟم�นคืน
ประเทศ และเปนการฟم�นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเปดใชงานตั้งแตป 2013 ดวย
สถาปตยกรรมท่ีบวกกบัเทคโนโลยี สมัยใหมที่ไดรับแรงบันดาลใจจากตํานานของ
เวียดนามเม่ือกวาหน่ึงพันปมาแลว   
นําทานเดินทางสู ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ต้ังอยูริมแมน้ําฮาน ไมไกลจาก
สะพานขามแมน้ํา ดานหนาตลาดมีประติมากรรมริมแมน้ําเปนรูปปم�นหญิงสวยงาม มี
ทั้งของสดและของที่ระลึกใหเลือกซื้อ 

 

 
 

ไดเวลาอันสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู Danang International Airport 
(สนามบินดานัง) เพ่ือเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอรเวย เท่ียวบินที่ PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : รักจา...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล  
3 วัน 2 คืน (พักหรูอยู 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ
พัก 2 
ทาน 

ทานละ 

ผูใหญ
พัก 3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริม
เตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ทานละ 

วันที่ 28 ก.พ.-01มี.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 
วันที่ 06-08 มี.ค. 62 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 
วันที่ 24-26 เมษา 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
วันที่ 08-10 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
วันที่ 15-17 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
วันที่ 22-24 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
วันที่ 29-31 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
วันที่ 05-07 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
วันที่  12-14 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
วันที่  19-21 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 3,000 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ 

 
 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/

ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 

บาทพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสยีคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเชีย  20 กิโลกรัม / 

การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] 
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- 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 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 


