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เมืองดานงั | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล์ | สะพานทองท่ีเปิดใหม ่ | ช้อปปิง้ตลาดฮาน
ตลาดสดของเมืองดานงั | วดัหลนิอึง๋ | นัง่เรือกระด้งท่ีฮอยอนั 

 
 
 

 
  

 

เดนิทาง กันยายน-พฤศจกิายน 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 9,888.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วันท่ี 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ดานัง(สนามบินดานัง) (FD636 : 09.50-11.30)-นั่งกระเช้าขึน้ บานาฮิลล์-Fantasy 
Park-สะพานทองท่ีเปิดใหม-่พกับนบานาฮิลล์  

วนัท่ี 2. บานาฮิลล์-ดานงั-นัง่กระเช้าลง-ตลาดฮาน-ฮอยอนั-นัง่เรือกระด้ง-สะพานญ่ีปุ่ น-บ้านเลขท่ี 101-เมือง ฮอยอนั-ดานงั 
วนัท่ี 3. ดานงั-นมสัการเจ้าแมก่วนอิมวดัหลินอึง๋-ชมวิวภเูขาลิง-สะพานมงักร (Dragon Brigde)-ดานงั(สนามบินดานงั)-กรุงเทพฯ

(สนามบนิดอนเมือง)(FD639: 18.10-19.55 )    

สุดว้าว...ดนิแดนแห่งบานาฮิลล์.....                                   
ดานัง ฮอยอัน (พกับนบานาฮลิล์)  3 วัน 2 คืน  
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง)-ดานัง(สนามบนิดานัง)( FD636 : 09.50-11.30)--น่ัง
กระเช้าขึน้ บานาฮลิล์-Fantasy Park-สะพานทองที่เปิดใหม่-พักบนบานาฮลิล์  

07.00 น. พร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

09.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองดานัง โดยเที่ยวบินที่ FD636 
11.30 น. 

 
กลางวนั 

เดินทางถงึสนามบิน Danang International Airport  (สนามบินเมือง ดานัง)  
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง) 
รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ขนาดและความส าคญั 
ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและที่ราบสงูตอนกลาง ท่านเดินทางสู่บานาฮิลล์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อน่ังกระเช้าสู่
บานาฮิลล์ ดื่มด ่าไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่
หยดุจอดเป็นระยะทางที่ยาวที่สดุในโลก ได้รับการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใช้เวลาประประมาณ 15 
นาที) ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ท และได้ช่ืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัที่
อากาศสดใส บานาฮิลล์ เป็นรีสอร์ทและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวนัตกของดานงั ซึง่การทอ่งเที่ยวของเวียดนามได้
โฆษณาวา่บานาฮิลล์คือ ดาลดัแหง่เมืองดานงั ถกูค้นพบโดยชาวฝร่ังเศสเมื่อสมยัที่ฝร่ังเศสเป็นเจ้าอาณานิคมจึงได้มีการสร้าง
ถนนขึน้ไปบนภูเขา สร้างที่พกั สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่พกัผ่อน เนื่องจากที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี 
อณุหภมูิเฉลีย่ทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้  

 
 

 
จากนัน้น าท่านสู่  สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟชมสวนดอกไม้ 
150 บาท   พิพิธภัณฑ์ขีผึ้ง้) ซึ่งมีเคร่ืองเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์ของหนงั 4D ระทึกขวญักบับ้านผีสิง 
เกมส์สนกุๆ เคร่ืองเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรือจะเลือกช้อปปิง้ของที่ระลกึของสวนสนกุ  ชมสะพานทองที่เปิดใหม่ จนได้เวลาอนั
สมควร 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พักบนบานา

ฮิลล์ 1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK(เตียง 2 ชัน้ / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 
บาท 

วันที่2 
บานาฮิลล์-ดานัง-น่ังกระเช้าลง-ตลาดฮาน-ฮอยอัน-น่ังเรือกระด้ง-สะพานญ่ีปุ่ น-บ้านเลขที่ 
101-เมือง ฮอยอัน-ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  ได้เวลาอนัสมครวร น าทกุทา่นนัง่กระเช้าลง 
น าท่านเดินทางสู่  ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตัง้อยู่ริมแม่น า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น า้ ด้านหน้าตลาดมี
ประติมากรรมริมแมน่ า้เป็นรูปปัน้หญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของที่ระลกึให้เลอืกซือ้ 

กลางวนั รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   
 

บ่าย 
 มุ่งหน้าสู่เมือง ฮอยอัน ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ า้ทโูบน ใกล้ชายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในช่ือไฟโฟฮอยอนั
เป็นศนูย์กลางส าคญัของการแลกเปลีย่นวฒันธรรมระหว่างตะวนัออกกบัตะวนัตกน าท่านเดินทางสู ่สะพานญี่ ปุ่น ที่สร้างโดย
ชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโค้ง มีหลงัคามุงกระเบือ้งสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจตัรัุส ซึ่ง
สร้างเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จัว่ฟุกเก๋ียน บ้านประจ าตระกูลที่สร้างขึน้เมื่อพ.ศ.2335 อยู่บนถนนตรันฝ ูเป็นที่พบปะ
ของผู้คนที่อพยพมาจากฟกุเกีย้นที่มีแซเ่ดียวกนั น าทา่นเดินทางสู ่บ้านเลขท่ี 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง 
หลงับ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สร้างด้วยไม้ 2 ชัน้ ด้วยความประณีต 
ด้านหน้าจะท าเป็นร้านบตูิก ด้านหลงัเป็นท่ีเก็บสนิค้า ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลานเปิดโลง่เห็นท้องฟ้า และมีเฉลยีงเช่ือมตอ่สว่น
ที่พกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซือ้ของที่ระลึก ร้านค้าขายของที่ระลกึก็จะตัง้อยู่ในบ้านโบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรู้สกึ
วา่เมืองนีม้ีเสนห์่มาก บ้านเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญ่ีปุ่ น ซึง่ได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอย่าง
ดี ผสมผสานกนัอยา่งนา่ตื่นตาทัง้บ้านเรือน วดัวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกลู และร้านค้าตา่งๆ 
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           “สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ”  ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut 
Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งหมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น า้ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พกั
อาศยัของเหลา่ทหาร อาชีพหลกัของคนที่น่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการลอ่งเรือทา่นจะได้ชมวฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบ้านจะ
ขบัร้องเพลงพืน้เมือง ผู้ชายกบัผู้หญิงจะหยอกล้อกนัไปมาน าที่พายเรือมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรีสดุสนกุสนาน 

ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร / น าท่านเดินท่างสู่เมือง ดานัง 
ที่พกั คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนในดานัง 

  

วันที่3 
 ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-สะพานมังกร (Dragon 
Brigde)-ดานัง(สนามบินดานัง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(FD639 : 18.10-
19.55 )    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  วัดหลินอึ๋ ง นมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลกัด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสงูที่สุดใน
เวียดนาม ซึง่มีท าเลที่ตัง้ดี หนัหน้าออกสูท่ะเลและด้านหลงัชนภเูขา ตัง้อยูบ่นฐานดอกบวัสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้
ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลนิอึง๋มีความหมายวา่สมปรารถนาทกุประการ ตัง้อยูบ่นชายหาดบ๊ายบตุ ในลานวดัมีพระอรหนัต์ 18 
องค์เป็นหินออ่นแกะสลกัที่มีเอกลกัษณ์ทา่ทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทกุอยา่งของมนษุย์ซึง่แฝงไว้ด้วยคติธรรมอยา่งลกึซึง้ 

 
 จากนัน้น าท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้าง
เทา่ถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เช่ือมต่อสองฟากฝ่ังของแม่น า้ฮนัเปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แหง่อิสรภาพของเมืองดานงัซึ่งสะพานมงักรแห่งนีเ้ป็น Landmark แห่งใหม่ของ
เมืองดานงัซึง่มีรูปปัน้ท่ีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นน า้ คล้ายๆสิงคโปร์(วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นน า้ และ
พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 
รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

 
 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่  Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพื่อเดินทางสู่ ท่า
อากาศยานดอนเมือง 

18.10 น. ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD639 
19.55 น. คณะเดินทางถงึท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดว้าว...ดนิแดนแห่งบานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน (พักบนบานาฮลิล์) 3 วัน 2 คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่ 20-22 ก.ย. 62 9,888.- 9,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- 

วันที่ 02-04 พ.ย. 62 9,888.- 9,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- 

วันที่ 07-09 พ.ย. 62 9,888.- 9,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- 

วันที่ 14-16 พ.ย. 62 9,888.- 9,888.- 9,888.- 9,888.- 3,000.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

 

หมายเหตุ: กรณพีกั 3 ท่านบนบานาฮิลล์ ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
FAMILY BUNK (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คิดเพิม่ท่านละ 300บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
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หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
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 าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

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

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ 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 
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กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า 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 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเชีย  20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / 

เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
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 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 
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