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สุดชิว...ดนิแดนแห่งเทพนิยาย 
 บนบานาฮิลล์ ดานัง เว้  3 วัน 2 คืน  
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เดนิทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 11,555.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(สวุรรณภูมิ)-ดานงั(สนามบินดานงั)(PG947 : 11.00-12.40 )-เมืองเว้-พระราชวงัเว้-สสุานจกัรพรรดิไคดิงห์-
เมืองเว้   

วนัท่ี 2. ดานงั-นัง่กระเช้าขึน้-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง-สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 
วนัท่ี 3. ดานงั-นมสัการเจ้าแม่กวนอิมวดัหลินอึง๋-ชมวิวภูเขาลิง-ดานงั(สนามบินดานงั)-กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) (PG948 : 13.40-

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

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4  เคาน์เตอร์ F โดยมี
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และน า้ดื่มบริการ)               

11.00น. ออกเดนิทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG947 
(บนเคร่ืองมีบริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม) 

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

 จากนัน้น าท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัส่ีของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้
ขนาดและความส าคญัตัง้อยู่ระหว่างชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง น าท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ตัง้อยู่ใจ
กลางของประเทศ อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเล 12 กิโลเมตรเป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึง่ได้ปกครองต่อ
กนัมาเพียง 33 ปีฝร่ังเศสก็บกุเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญ่ีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบงัคบัให้พระเจ้าเบาได๋
สละราชสมบตัิตอ่มาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ ตามการแบง่ประเทศออกเป็น 2 ส่วนและได้
เส่ือมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเท่ียวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์
วฒันธรรม เสนห์่ท่ีไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมท่ีล า้คา่มีแบบฉบบัของตนเองและยงัมีความงามตามธรรมชาติ
บนฝ่ังแม่น า้หอมด้วย โดยน าท่านเดินทางผ่านเส้นทางหายเวินก่อสร้างโดยเอกชนจากญ่ีปุ่ นและรัฐบาลฝร่ังเศส
เป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ท่ีเลียบชายฝ่ังทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบทและลอด
อุโมงค์ท่ีขุดลอดใต้ภูเขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพ่ือเช่ือมระหว่างเมือง
ดานงักบัเมืองเว้  

 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเว้ ท่ีสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้ายาลองใช้เป็นท่ีรับรองเชือ้พระวงศ์ระดบัสูงและ
นกัการทูตต่างประเทศสถานท่ีจดังานฉลองส าคญัๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนงัตกแต่ง



 

4 สดุชิว...ดินแดนแหง่เทพนิยาย บนบานาฮิลล์ ดานงั  เว้  3 วนั 2 คนื BY PG                                  [GQ1DAD-

PG002] 

 

ด้วยน า้มนัคร่ังสีแดงและลวดลายสีทอง มีต าหนกัหลายหลงั อทุยาน วดัศาลเจ้าของจกัรพรรดิ ราชวงศ์เหวียน
และน าท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึ่งเป็นสสุานท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดาสสุานของ 13 องค์พระจกัรพรรดใิน
ราชวงศ์เหวียนแหง่นครเว้ ชมภาพมงักรในมา่นเมฆและถ่ายรูปกบัรูปปัน้ตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลกัษณะคล้ายสสุาน
จิ๋นซีฮอ่งเต้   
น าท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่น า้หอมแหล่งก าเนิดมาจากบริเวณต้นน า้ท่ีอุดมไปด้วยดอกไม้ป่าท่ีส่งกลิ่นหอม
เป็นแมน่ า้สายสัน้ๆ ระหวา่งทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวน า้ให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ทา่นจะได้ความเพลิดเพลินไป
กบัดนตรีพืน้บ้านบนเรือ (ใช้เวลาลอ่งเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนใน เว้ 

 

วันที่ 2 
เมืองเว้-ดานัง-น่ังกระเช้าขึน้-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพาน
มังกร-ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  

 
 ตอ่มาน าท่านเดินทางสู่เมืองดานัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม.)และน าท่านเดินทางตอ่ไปยงั บานาฮิลล์(ใช้

เวลาประมาณ 30 นาที) เพ่ือน่ังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 
เมตรกระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางท่ียาวท่ีสุดในโลกได้รับการ
บนัทึกจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์
อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ทและได้ช่ืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัท่ีอากาศสดใส บานา
ฮิลล์เป็นรีสอร์ทและสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของดานังซึ่งการท่องเท่ี ยวของเวียดนามได้
โฆษณาวา่บานาฮิลล์คือ ดาลดัแหง่เมืองดานงัถกูค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเม่ือสมยัท่ีฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานิคม 
จึงได้มีการสร้างถนนขึน้ไปบนภเูขา สร้างท่ีพกั สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆเพ่ือใช้เป็นท่ีพกัผอ่น เน่ืองจากท่ีน่ีมี
อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปีอณุหภมูิเฉล่ียทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้ 

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

รถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาทพิพิธภัณฑ์ขีผึ้ง้)ซึ่งมีเคร่ืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์
ของหนงั 4D ระทกึขวญักบับ้านผีสิง เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกช้อปปิง้ของท่ีระลึกของ
สวนสนกุ และท่าน สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของสะพานทองที่เปิดใหม่ ซึง้เป็นเอกลกัณ์และเสนห์ 
ท่านสามารมองเห็นทิวทศัน์ อนังดงามของเมืองดานงั  ซึ่งเป็นฉากท่ีคณุจะรู้สึกถึงคาวมย่ืงใหญ่ของพืน้ท่ีอนัไร้
ขอบเขต  

 
 ได้เวลาน าท่านนัง่กระเช้ากลบัสู่ดานงั  จากนัน้น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งท่ีเท่ียว
แห่งใหม่สะพานท่ีมีท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้าน
ล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮันเปิดให้บริการเม่ือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานงัซึ่งสะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานงัซึ่งมี
รูปปัน้ท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พน่น า้ คล้ายๆสิงคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุม่ มงักรจะพน่น า้ และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น า้ 
ด้านหน้าตลาดมีประตมิากรรมริมแมน่ า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงามมีทัง้ของสดและของท่ีระลกึให้เลือกซือ้ 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก คณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่าพัก 1 คืนใน ดานัง 

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

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
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อัตราค่าบริการ : สุดชิว...ดนิแดนแห่งเทพนิยาย 
 บนบานาฮลิล์ ดานัง  เว้  3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันท่ี 10-12 ส.ค. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วันท่ี 16-18 ส.ค. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วันท่ี 23-25 ส.ค. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

วันท่ี 01-03 พ.ย. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วันท่ี 08-10 พ.ย. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วันท่ี 15-17 พ.ย. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดหลินอึ๋งนมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเดน่
สูงท่ีสุดในเวียดนามซึ่งมีท าเลท่ีตัง้ดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขาตัง้อยู่บนฐานดอกบวัสง่างาม 
ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษาหลินอึง๋มีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยู่บน
ชายหาดบ๊ายบุตในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัท่ีมีเอกลกัษณ์ท่าทางท่ีถ่ายทอดอารมณ์
ทกุอยา่งของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคตธิรรมอยา่งลึกซึง้ 

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อ
เดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.40 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี PG948 
15.20 น. คณะเดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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วันท่ี 22-24 พ.ย. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วันท่ี 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วันท่ี 06-08 ธ.ค. 62 14,555.- 14,555.- 14,555.- 14,555.- 2,500.- 

วันท่ี 13-15 ธ.ค. 62 14,555.- 14,555.- 14,555.- 14,555.- 2,500.- 

วันท่ี 20-22 ธ.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันท่ี 27-29 ธ.ค. 62 16,555.- 16,555.- 16,555.- 16,555.- 2,500.- 

วันท่ี 28-30 ธ.ค. 62 17,555.- 17,555.- 17,555.- 17,555.- 2,500.- 

วันท่ี 29-31 ธ.ค. 62 17,555.- 17,555.- 17,555.- 17,555.- 2,500.- 

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

เคร่ืองบิน 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
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1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม
เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้
เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือวา่
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลกิการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไมค่รบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 


