
 

 

 

 

 

เมืองดานงั | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล ์| สะพานทอง  นั่งเรอืกระดง้ | พกับนบานาฮิลล ์ 
เมนพิูเศษกุง้มงักร 

 
 

  

 

เดนิทาง มนีาคม – เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง 11,800.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : เชียงใหม่  (สนามบิน เชียงใหม่ ) - ดานงั (สนามบินดานงั ) - (FD906: 08.00-09.45)บานาฮิลล ์-  กระเชา้ลอยฟา้ -   
สวนสนกุ The Fantasy Park- สะพานโกลเดน้บรดิจ ์- พกับนบานาฮิลล ์

วนัท่ี 2 : รถราง - สวนดอกไม ้LE JARDIN D’AMOUR – นั่งกระเชา้ลงบานาฮิลล ์- เมืองฮอยอนั - หมู่บา้นกั๊มทาน - นั่งเรอืกระดง้ 
- สะพานญ่ีปุ่ น - บา้นเลขท่ี 101 - เมืองโบราณฮอยอนั – สะพานมงักร - ตลาดฮาน - เมืองดานงั 

วนัท่ี 3 :  เมืองดานงั - ดานงั (สนามบินดานงั) - เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่)     (FD907: 10.15-12.00)    

เชยีงใหม่บนิตรง เวยีดนาม พบรัก ดานัง ฮอยอัน 
(พักบนบานาฮลิล)์ 3 วัน 2 คนื  



วันที ่1 
เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่) - ดานัง (สนามบนิดานัง) - (FD906: 08.00-09.45)  
บานาฮลิล ์- กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park- สะพานโกลเด้นบริดจ ์- พัก
บนบานาฮลิล ์

06.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบิน เชียงใหม่  อาคาร ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้  1 เคานเ์ตอรส์ายการบิน  แอรเ์อเชีย  โดย
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

08.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD906 
10.00 น. เดินทางถึง  สนามบิน ดานัง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นรบัสมัภาระ 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองดานงั เพื่อรบัประทานอาหารกลางวนั (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเวียดนาม
เหมือนกบัเวลาทอ้งถ่ินประเทศไทย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารเวียดนาม) 
บ่าย 

 
น าทา่นสูเ่มืองตากอากาศขึน้ช่ือแหง่ดานงั บานาฮิลล ์ตัง้หา่งจากเมืองดานงัออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้
เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลลเ์ป็นหลง่ทอ่งเท่ียวตากอากาศมาตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 
โดยไดเ้กิดแนวคิดการสรา้งบา้นพกัและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมยัอาณานิคมตัง้แตปี่ 1919 หลงัจากจบ
สงครามฝรั่งเศสไดพ้า่ยแพแ้ละเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลบัประเทศ ท าใหบ้านาฮิลลถ์กูทิง้รา้งมาเป็น
เวลานาน ปัจจุบนัรฐับาลเวียดนามไดก้ลบัมาบูรณะเป็นเมืองทอ่งเท่ียวตากอากาศแหง่นีอี้กครัง้ในปี 2009 
พรอ้มกบัไดมี้การสรา้ง กระเชา้ลอยฟา้ ท่ีมีความสงูถึง 5,801 จากระดบัน า้ทะเล เพื่อใชเ้ ป็นเสน้ทางส  าหรบัขึน้
ไปยงัยอดเขา 

 
น าทกุทา่นไดส้มัผสักบัประสบการณท่ี์เต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ต านานและจินตนาการของการผจญภยัท่ี สวน
สนุก The Fantasy Park (ราคาทัวรร์วมค่าเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุกทุกเคร่ืองเล่น ยกเว้นพิพิธภณัฑ์
หุ่นขีผึ้ง้ และเคร่ืองเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ) เครื่องเลน่ในสวนสนกุของบานาฮิลล ์มีหลากหลายรูปแบบ
มีใหท้า่นเลอืก อาทิ เช่น โรงภาพยนต ์4D โลกของไดโนเสาร ์รถไฟเหาะแมงมมุท่ีชวนใหท้กุทา่นระทกึขวญัไป



กบัเครื่องเลน่ รถราง บา้นผีสงิ และอีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีรา้นชอ้ปป้ิงใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของท่ีระลกึ
ภายในสวนสนกุอีกดว้ย  
 

 
จากนัน้อิสระใหท้า่นเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟา้ในอุง้มือยกัษ ์ซึ่งเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัทอ่งเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,400 เมตร 
ความยาว 150 เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คือสะพานถกูทอดผา่นอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบ
จะท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลงัเดินอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองท่ีทอดอยูใ่นหตัถข์องเทพ อิสระใหท้า่นไดถ้่ายภาพและชม
วิวทิศทศัน ์

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (INTER BUFFET) 
ที่พัก โรงแรม MERCURE DANANG FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาว 

พักบนบานาฮิลล ์1 คืน 
หมายเหตุ : กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล์  ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คิด
เพิ่มท่านละ 300 บาท 

วันที ่2 
รถราง -  สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - น่ังกระเช้าลงบานาฮลิล์  - เมอืงฮอยอัน -  
หมู่บ้านก๊ัมทาน - น่ังเรือกระด้ง -  สะพานญ่ีปุ่ น -  บ้านเลขที ่101 - เมอืงโบราณฮอยอัน –  
สะพานมังกร - ตลาดฮาน - เมอืงดานัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 หลงัจากนัน้เดินเท่ียวชม โซน สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม้

หลากหลายพนัธุถ์กูจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ท่ีมีมมุถ่ายรูปนา่รกัๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  และ
นางรถราง อิสระเดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 
 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
บ่าย สมควรแก่เวลาน าทา่น น่ังกระเช้าลงจากบานาฮิลล ์จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฮอยอัน (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมืองขนาดเลก็รมิฝ่ังทะเลจีนใตท้างตอนกลางของสาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวียดนาม ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดักวา่งนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองทา่ที่ใหญ่ท่ีสดุในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
หา่งจากดานงั ประมาณ 25 กม. เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวทางวฒันธรรมที่ส  าคญัอีกแหง่หนึ่งในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 
1999 องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอนัใหเ้ป็นมรดกโลก ดว้ยเหตผุลวา่เป็นตวัอย่างของ
เมืองทา่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 15-19 ท่ีมีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรม
ทัง้ของทอ้งถ่ินและของตา่งชาติไวไ้ดอ้ยา่งมีเอกลกัษณ ์และอาคารตา่งๆภายในเมืองไดร้บัการอนรุกัษใ์หอ้ยูใ่น
สภาพเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  
 



 

“สดุคุม้แถมฟรพีิเศษ ” ใหล้กูคา้สนกุสนานไปกบักิจกรรม !! น่ังเรือกระด้ง (Cam Thanh Water Coconut 

Village) ท่ีหมู่บา้นกั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแม่น  า้ ในอดีตช่วงสงคราม
ท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยัของเหลา่ทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการล่ องเรอืทา่นจะไดช้ม
วฒันธรรมอนัสวยงาม ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรอืมา
เคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรสีดุสนกุสนาน 
น าทา่นเดินทางสู ่สะพานญ่ีปุ่ น ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืง
เป็นลอนค ลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงสี่เหลี่ยมจตัรุสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟุ
กเก๋ียน บา้นประจ าตระกลูท่ีสรา้งขึน้เม่ือพ .ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุ
กเกีย้นท่ีมีแซเ่ดียวกนั 
น าทา่นเดินทางสู ่บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสนิคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟา้ และมีเฉลยีงเ ช่ือมตอ่
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู 
จากนัน้อิสระใหท้า่น เดินชม  เมืองโบราณฮอยอัน  ซือ้ของท่ีระลกึ  รา้นคา้ขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้น
โบราณ ยิ่งเดินชมเมืองก็จะรูส้กึวา่เมืองนีมี้เสนห่ม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพล
จากจีนและญ่ีปุ่ น ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งนา่ตื่นตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม 
เจดีย ์ศาลาประชมคม ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ    

 
 



 

 

 

 

 

 

น าทา่นผา่นชม สะพานมังกร ถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวอีกแหง่หนึ่งของเมืองดานงั เป็นสญัลกัษณ์
ของการฟ้ืนฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมงักรมีความยาว 666 เมตร และความกวา้ง 37.5 เมตร มีถนน 6 
ช่องจราจร โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่บวกกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ท่ีไดร้ ับแรงบนัดาล
ใจจากต านานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึ่งพนัปีมาแลว้ 
น าทา่นเดินเท่ียวชอ้ปป้ิงใน ตลาดฮาน แหลง่รวบรวมสนิคา้มากมายเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวเวียดนามและชาวไทย 
สนิคา้ที่โดเดน่คือ งานหตัถกรรม เช่น ภาพผา้ปักมืออนัวิจิตร โคมไฟ ผา้ปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไมแ้กะสลกั 
ชุดอ๋าวหยา่ย (ชุดประจ าชาติเวียดนาม ) และนอกจากนัน้ยงัมีสนิคา้อีกมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ เช่น เสือ้
เวียดนาม ของสด ของแหง้ เสือ้ผา้ กาแฟ สนิคา้ที่ระลกึ หมวก รองเทา้ กระเป๋า รวมถึงสนิคา้พืน้เมือง ทา่นจะ
ไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากและถ่ายภาพ
ตามอธัยาศยั  (Bamboo Shop , Cake Shop อิสระชอ้ปป้ิง ระหวา่งการเดินทาง)  
จากนัน้ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง ตัง้อยูใ่นโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตัง้อยูห่า่งจากเมืองฮานอยไป
ทางทิศใต ้764 กิโลเมตร และหา่งจากเมือง โฮจิมินห ์ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกบัเมืองเว ้ทิศ
ตะวนัตกและทิศใตติ้ดกบัจงัหวดักวา่งนาม สว่นทิศตะวนัออกติดกบัทะเลจีนใต ้เมืองดานงัเป็นเมืองท่ีมีหาด
ทรายขาว และมีภเูขาหินอ่อนสลบัซบัซอ้น และยงัเป็นเมืองทา่ที่ส  าคญัเพราะในแ ถบนีมี้หมู่บา้นชาวประมง
จ านวนมากจึงท าใหเ้กิดเป็นเมืองทา่ทางการคา้ที่ส  าคญัอีกแหง่หนึ่งของเวียดนาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (เมนู SEAFOOD) 
ที่พัก โรงแรม LAVENDER HOME HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า  พักเมืองดานัง 1 คืน 

วันที ่3 
เมอืงดานัง - ดานัง (สนามบนิดานัง) - เชียงใหม่ (สนามบนิเชียงใหม่)  
(FD907: 10.15-12.00)    

เช้า รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส หมี่ขวางหรือขนมปังเวียดนาม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินเมืองดานัง เพื่อเดินทางสู ่เชียงใหม่ 

10.30 น. ออกเดินทางกลบัสู ่เชียงใหม่ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD907 
12.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 



ราคาแนะน าเพยีง : เชียงใหม่บนิตรง เวียดนาม พบรัก ดานัง ฮอยอัน 
(พกับนบานาฮิลล)์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย      

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน 

ท่านละ 
ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน 

ท่านละ (บนบานาฮิลล)์ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-09 มีนาคม 2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วนัท่ี 21-23 มีนาคม 2563 11,800 12,100 11,800 11,800 3,500 

วนัท่ี 04-06 เมษายน 2563 13,800 14,100 13,800 13,800 4,000 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 4,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

 
 
 

หมายเหต:ุ กรณีพัก 3 ท่านบนบานาฮิลล ์ใช้ห้องแบบ FAMILY BUNK 
 (เตียง 2 ช้ัน / 2 เตียง) คิดเพิ่มท่านละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,000บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 
 
 
 



หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18  ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต  ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเต รียม

เอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 25 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบนิมฉิะนัน้จะถือวา่
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจ าทกุกรณี 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเค านเ์ตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์ 20 กิโลกรมั / การบนิไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะ
สายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 



**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท / ทรปิ / ท่าน 


