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1 สดุชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย บนบานาฮิลล์ ดานงั  เว้   วนั  คนื BY PG                                  [GQ1DAD-PG002] 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

เมืองดานงั | บานาฮิลล์ | เมืองเว้ | สะพานทองทีเปิดใหม ่

ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานงั  | ล่องเรือมงักร ชมแม่นําหอม | วดัหลินอึง 

 

 
 

  

 

เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562  

ราคาเริมต้นเพยีง 11,555.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที . กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ดานัง(สนามบินดานัง)(PG947 : . - .  )-เมืองเว้-พระราชวงัเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-

เมืองเว้   

วนัที . ดานงั-นงักระเช้าขึน-ลง บานาฮิลล-์Fantasy Park-สะพานทอง-สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 

วนัที . ดานัง-นมสัการเจ้าแม่กวนอิมวดัหลินองึ-ชมวิวภูเขาลิง-ดานงั(สนามบินดานัง)-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-

15.20 )  

        (PG948 : 13.40-15.20 ) 

สุดชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

 บนบานาฮิลล์ ดานัง เว้   วัน  คืน  
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วันท ี1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-ดานัง(สนามบินดานัง)(PG  : . - .  )-เมืองเว้-พระราชวัง

เว้- สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-เมืองเว้   

.  น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน   เคาน์เตอร์ F โดยมี

เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึนเครือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และนําดืมบริการ)               

. น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินท ีPG947 

(บนเครืองมีบริการอาหาร และเครืองดืม) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 จากนันนําท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็วทัง

ขนาดและความสําคัญตงัอยู่ระหว่างชายฝังทะเลและทีราบสงูตอนกลาง นําท่านออกเดินทางสู่เมืองเว้ตงัอยู่ใจ

กลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝังทะเล  กิโลเมตรเป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึงได้ปกครองต่อ

กนัมาเพียง 33 ปีฝรังเศสก็บุกเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถึงปีพ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบงัคับให้พระเจ้าเบาได๋

สละราชสมบติัต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึงของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 ส่วนและได้

เสือมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเทียวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์

วฒันธรรม เสน่ห์ทีไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมทีลําค่ามีแบบฉบบัของตนเองและยงัมีความงามตามธรรมชาติ

บนฝังแม่นําหอมด้วย โดยนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางหายเวินก่อสร้างโดยเอกชนจากญีปุ่ นและรัฐบาลฝรังเศส

เป็นผู้ ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเลียบชายฝังทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบทและลอด

อุโมงค์ทีขุดลอดใต้ภูเขาทียาวทีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพือเชือมระหว่างเมือง

ดานงักบัเมืองเว้  

 
นําท่านเดินทางสู่  พระราชวังเว้ ทีสร้างขึนในสมัยพระเจ้ายาลองใช้เป็นทีรับรองเชือพระวงศ์ระดับสูงและ

นักการทูตต่างประเทศสถานทีจัดงานฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน เสา คานผนังตกแต่ง

ด้วยนํามันครังสีแดงและลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลงั อุทยาน วดัศาลเจ้าของจกัรพรรดิ ราชวงศ์เหวียน
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และนําท่านชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซึงเป็นสสุานทีใหญ่ทีสดุในบรรดาสุสานของ 13 องค์พระจกัรพรรดิใน

ราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่านเมฆและถ่ายรูปกับรูปปันตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลักษณะคล้าย

สสุานจินซีฮ่องเต้   

นําท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่นําหอมแหล่งกําเนิดมาจากบริเวณต้นนําทีอดุมไปด้วยดอกไม้ป่าทีส่งกลินหอม

เป็นแม่นําสายสนัๆ ระหว่างทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวนําให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไป

กบัดนตรีพืนบ้านบนเรือ (ใช้เวลาลอ่งเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก นําคณะเข้าสู่ทีพักโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดับ  ดาว) หรือเทียบเท่า พัก  คืนใน เว้ 
 

วันท ี  
เมืองเว้-ดานัง-นังกระเช้าขึน-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพาน

มังกร-ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  

 
 ต่อมานําท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (ใช้เวลาประมาณ  ช.ม.)และนําท่านเดินทางต่อไปยงั บานาฮิลล์(ใช้

เวลาประมาณ  นาที) เพือนังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ ดืมดําไปกบัวิวทิวทศัน์ของเมืองบนความสูงถึง ,  

เมตรกระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทียาวทีสุดในโลกได้รับการ

บันทึกจากกินเนสบุ๊คเมือวนัที  มีนาคม ค.ศ.  (ใช้เวลาประประมาณ  นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์

อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ทและได้ชืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทศัน์ในแบบพาโนรามาในวนัทีอากาศสดใส บานา

ฮิลล์เป็นรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวันตกของดานังซึงการท่องเทียวของเวียดนามได้

โฆษณาว่าบานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานงัถูกค้นพบโดยชาวฝรังเศสเมือสมยัทฝีรังเศสเป็นเจ้าอาณานิคม 

จึงได้มีการสร้างถนนขึนไปบนภูเขา สร้างทีพกั สิงอํานวยความสะดวกต่างๆเพือใช้เป็นทีพกัผ่อน เนืองจากทีนีมี

อากาศหนาวเย็นตลอดทงัปีอณุหภมูิเฉลียทงัปี ประมาณ  องศาเซลเซียสเท่านนั 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  จากนันนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานีไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิฯลฯ  (ค่า

รถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาทพิพิธภัณฑ์ขีผึง)ซึงมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์

ของหนัง 4D ระทึกขวัญกบับ้านผีสิง เกมส์สนกุๆ เครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกช้อปปิงของทีระลึกของ

สวนสนุก และท่าน สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของสะพานทองทีเปิดใหม่ ซึงเป็นเอกลกัณ์และเสนห์ 
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ท่านสามารมองเห็นทิวทัศน์ อนังดงามของเมืองดานัง  ซึงเป็นฉากทีคุณจะรู้สึกถึงคาวมยืงใหญ่ของพืนทีอันไร้

ขอบเขต  

 
 ได้เวลานําท่านนังกระเช้ากลับสู่ดานัง  จากนันนําท่านชม สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึงทีเทียว

แห่งใหม่สะพานทีมีทีมีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้าน

ล้านดอง เชือมต่อสองฟากฝังของแม่นําฮันเปิดให้บริการเมือ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนืองในโอกาสฉลอง

ครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานังซึงสะพานมงักรแห่งนีเป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานังซึงมี

รูปปันทีมีหวัเป็นมงักรและหางเป็นปลา พ่นนํา คล้ายๆสิงคโปร์ (วนัเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มงักรจะพ่นนํา และ

พ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

นําท่านเดินทางสู่  ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตังอยู่ริมแม่นําฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นํา 

ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่นําเป็นรูปปันหญิงสวยงามมีทงัของสดและของทีระลกึให้เลือกซือ 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

ทพีัก คณะเข้าสู่ทีพักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ  ดาว) หรือเทียบเท่าพัก  คืนใน ดานัง 

วันท ี  
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึง-ชมวิวภูเขาลิง-ดานัง(สนามบนิดานัง)-กรุงเทพฯ 

(สุวรรณภูมิ) (PG948 : 13.40-15.20 ) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

จากนันนําท่านเดินทางสู่  วัดหลินองึนมสัการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึงแกะสลักด้วยหินอ่อนสงูใหญ่ยืนโดดเด่น

สูงทีสุดในเวียดนามซึงมีทําเลทีตังดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขาตังอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 

ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษาหลินอึงมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตังอยู่บน

ชายหาดบ๊ายบุตในลานวดัมีพระอรหันต์  องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกัทีมีเอกลกัษณ์ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์

ทกุอย่างของมนษุย์ซงึแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซงึ 

 

 

ได้เวลาอันสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่  Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพือ

เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ 
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อัตราค่าบริการ : สุดชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

 บนบานาฮิลล์ ดานัง  เว้   วัน  คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  

ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

พักกับผู่ใหญ่  ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดียว 

ท่านละ 

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

วันที -  ก.ย. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที -  ก.ย. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที -  ก.ย. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที -  ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที -  ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที -  ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วันที -  ต.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

**เนืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง  ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ ,  บาท ราคานีรวมรายการทวัร์ ตัว

เครืองบิน 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถินและคนขบัรถ รวม , บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ทดีูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงอืนไข 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงันขึีนอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

***หากท่านทีต้องออกตวัภายใน (เครืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าททีกุครังก่อนทําการออกตวัเนืองจาก

สายการบินอาจมกีารปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

หมายเหต ุ

.  น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินท ีPG948 

.  น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 
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6 สดุชิว...ดินแดนแหง่เทพนิยาย บนบานาฮิลล์ ดานงั  เว้   วนั  คืน BY PG                                  [GQ1DAD-PG002] 

 

สําหรับผู้ เดินทางทีอายุไม่ถึง  ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํากว่า  เดือน หรือ 

 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมหีน้ากระดาษอย่างตํา  หน้า 

 

เงอืนไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา ,  บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน -  วนัหลงัจากทําการจองแล้ว 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพกัและตวัเครืองบินมิฉะนนัจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนค่าใช้จ่ายทงัหมด 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง -  วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ ,  บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า -  วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายทงัหมด 

4. สําหรับผู้ โดยสารทีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืนวีซ่าให้ เมือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามดัจําทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันที่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั

จําตวัในกรณีทไีม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกั

ค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตวัเครืองบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง

เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัเก็บค่าใช้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล้วกบัท่านเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทงัหมด 

 

อัตราค่าบริการนีรวม 

1.  ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดบัชนัทีนงัจากชนัประหยดัเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร

สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง  วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านนั  

2.  ค่าทีพกัห้องละ -  ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่านําหนกัสมัภาระรวมในตวัเครืองบิน [นกสกู๊ต  กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์  กิโลกรัม / การบินไทย  กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน  ใบใบละไม่เกิน  กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละ

สายการบินทีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงนิท่านละ ,  บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

เพิมเติมกบัทางบริษัทได้ ** 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วัน] 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัทีมีอายมุากกว่า  หรือน้อยกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ  ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัทีมีอายนุ้อยกว่า  หรือมากกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ .  ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพมิ % และหกั ณ ทีจ่าย % 

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 

1.  ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

2. ค่าใช้จา่ยอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม ,  บาท /ทริป/ต่อท่าน 
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