
 1 รักจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล์ 3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

 

 

 
 
 
 

 
เมืองดานัง | เมืองฮอยอัน | บานาฮิลล์ (เต็มวัน) | นั่งเรือกระด้ง  
สะพานมังกร | ช้อปปิ้งตลาดฮาน | พักหรูอยู่ 5 ดาวริมทะเล 

 

เดนิทาง กุมภาพนัธ์-มิถุนายน 2563 

ราคาเริ่มต้น 11,999.- 

รักจ๋า...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮลิล์  
3 วัน 2 คืน (พักหรูอยู่  5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) 



 2 รักจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล์ 3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง)(PG947 : 11.00-12.40) - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - 
สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ดานัง      

08.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการ
บินบางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหารและน้้าดื่มบริการ) 

11.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947 (บนเครื่องมีบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มุ่งหน้าสู่เมือง ฮอยอัน ซึ้งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล และเป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อ
ไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสําคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก“สุดคุ้มแถมฟรี
พิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่หมู่บ้าน
กั๊มทาน ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ํา ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของ
เหล่าทหาร อาชีพหลักของคนท่ีนี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้าน
จะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานําที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน   
นําท่านเดินทางสู่ สะพานญี่ปุ่น ที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็น
ลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสร้างเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่น กับชาวจีน ชม จั่วฟุกเกี๋ยน บ้าน
ประจําตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝู เป็นที่พบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนที่มีแซ่
เดียวกัน   

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดานัง (สนามบินดานัง) (PG947 : 11.00-12.40) - ฮอยอัน - นั่งเรือกระด้ง - สะพาน
ญี่ปุ่น - บ้านเลขท่ี 101 - หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - ดานัง      

วันที่ 2 : ดานัง - บานาฮิลล์ (เต็มวัน) - นั่งกระเช้าลง - ดานัง 
วันที่ 3 : ดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบินดานัง) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(PG948 : 13.40-15.20) 



 3 รักจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล์ 3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง 
เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอัน สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทําเป็นร้านบู
ติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลานเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัย
หลายส่วน รูปแบบของหลังคาทรงกระดองปู   
จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินชมเมือง ซื้อของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็
จะรู้สึกว่าเมืองนี้มีเสน่ห์มาก บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้าน
ประจําตระกูล และร้านค้าต่างๆ   
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายใน ท่านจะได้พบ
กับงานเกะสลักที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตาม
อัธยาศัย   
นําท่านเดินทางเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและ
ความสําคัญ ตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเลและที่ราบสูงตอนกลาง 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก  คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

 

วันที่2 ดานัง - บานาฮิลล์ (เต็มวัน) - นั่งกระเช้าลง - ดานัง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพ่ือนั่งกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ําไปกับวิวทิวทัศน์ของ

เมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางที่
ยาวที่สุดในโลก ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที)     



 4 รักจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล์ 3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ชื่นชมกับสุดยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาใน
วันที่อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของดานัง ซึ่งการท่องเที่ยว
ของเวียดนามได้โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลัดแห่งเมืองดานัง ถูกค้นพบโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้า
อาณานิคมจึงได้มีการสร้างถนนขึ้นไปบนภูเขา สร้างที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อน 
เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเท่านั้น จากนั้นอิสระให้
ท่านเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พ่ึง
เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,400เมตร ความยาว 150เมตร โค้งไป
ตามแนวเขา จุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือ ผู้ออกแบบจะทําให้รู้สึกราวกับว่ากําลังเดิน
อยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์   
หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ  อิสระเดิน
เที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย 

 

 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์ บนบานาฮิลล์  

บ่าย 

 

 จากนั้นนําท่านสู่ สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ อาทิ ฯลฯ (ค่ารถไฟชมสวน
ดอกไม้ 150 บาท พิพิธภัณฑ์ขี้ผึ้ง) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึก
ขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก ชมสะพาน
ทองที่เปิดใหม ่จนได้เวลาอันสมควร 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์ บนบานาฮิลล์ 
 ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านนั่งกระเช้าลงจากเขาบานาฮิลล์  เดินทางกลับสู่ เมืองดานัง 

ที่พัก  คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 



 5 รักจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล์ 3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
 

นําท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสําเร็จ 
แห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ําฮัน 
ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟ้ืนคืนประเทศ และ
เป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยี 
ส มั ย ใ ห ม่ ที่ ไ ด้ รั บ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ จ า ก ตํ า น า น ข อ ง เ วี ย ด น า ม เ มื่ อ ก ว่ า ห นึ่ ง พั น ปี ม า แ ล้ ว   
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ําฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ํา ด้านหน้า
ตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ําเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซ้ือ 

 

 
 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินดานัง) เพ่ือเดินทางสู่
สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น.  ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย ์เที่ยวบินที่ PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

  



 6 รักจ๋า...ดานงั เวยีดนามกลาง ดานงั ฮอยอนั บานาฮิลล์ 3 วนั 2 คนื (พกัหรูอยู ่5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานงั)        [GQ1DAD-PG010] 

 

อัตราค่าบริการ : รักจ๋า...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์  
3 วัน 2 คืน (พักหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 

ท่าน 
ท่านละ 

ผู้ใหญ่พัก 3 
ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 
ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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 [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุด
วิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วม
เดินทางเป็นสําคัญ*** 
***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออก
ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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หมายเหตุ 
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 
เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับ

เตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว 
2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระ
ค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ
ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้อง
กระทําท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเชีย  20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 

กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 


