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เดนิทาง มิถุนายน-ธันวาคม 2562  

ราคาเริมต้นเพียง 11,555.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที . กรุงเทพฯ(สุวรรณภมิู)-สนามบินดานงั-เมืองเว้-พระราชวงัเว้- สสุานจกัรพรรดิไคดงิห์ -เมืองเว้  (PG947 : 11.00-12.40 ) 

วนัที . ดานงั-นงักระเช้าขนึ-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง -สะพานมงักร-ตลาดฮานดานงั 

วนัที . ดานงั-นมสัการเจ้าแมก่วนอิมวดัหลินองึ-ชมวิวภเูขาลิง-สนามบินดานงั- กรุงเทพฯ(สวุรรณภมิู)  

        (PG948 : 13.40-15.20 ) 

สุดชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

 บนบานาฮิลล์ ดานัง  เว้   วัน  คืน  
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วันท ี1 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)-สนามบนิดานัง-เมืองเว้-พระราชวังเว้- สุสานจักรพรรดไิคดงิห์ -

เมืองเว้  (PG947 : 11.00-12.40 ) 

.  น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน   เคาน์เตอร์ F โดยมี

เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับ (ระหว่างรอขึนเครือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน์  ของสายการบิน

บางกอกแอร์เวย์ได้ มีอาหาร และนําดมืบริการ)               

. น. ออกเดินทาง สู่เมืองดานัง  โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ เทยีวบนิท ีPG947 

(บนเครืองมีบริการอาหาร และเครืองดืม) 

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิ Danang International Airport (สนามบนิเมือง ดานัง)  

หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงหลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

 จากนันนําท่านเดินทางเดินทางสู่เมือง ดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสีของเวียดนามซึงเติบโตอย่างรวดเร็วทัง

ขนาดและความสําคัญตงัอยู่ระหว่างชายฝังทะเลและทีราบสงูตอนกลาง นําท่านออกเดินทางสู่เมอืงเว้ตงัอยู่ใจ

กลางของประเทศ อยู่ห่างจากชายฝังทะเล  กิโลเมตรเป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียนซึงได้ปกครองต่อ

กนัมาเพียง 33 ปีฝรังเศสก็บกุเข้าโจมตีเมืองเว้ มาถงึปีพ.ศ.2488 ญีปุ่ นก็เข้ามายึดครองบังคบัให้พระเจ้าเบาได๋

สละราชสมบตัิต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนงึของเวียดนามใต้ ตามการแบ่งประเทศออกเป็น 2 สว่นและได้

เสือมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เยียม เมืองเว้ดึงดูดนักท่องเทียวเพราะมีแหล่งประวัติศาสตร์

วฒันธรรม เสนห์่ทีไร้กาลเวลาของสถาปัตยกรรมทีลําค่ามีแบบฉบับของตนเองและยงัมีความงามตามธรรมชาติ

บนฝังแม่นําหอมด้วย โดยนําท่านเดินทางผ่านเส้นทางหายเวินก่อสร้างโดยเอกชนจากญีปุ่ นและรัฐบาลฝรังเศส

เป็นผู้ลงทุนด้านงบประมาณระยะทาง 108 กม. ทีเลียบชายฝังทะเล ผ่านภูเขา ท้องทุ่งและชนบทและลอด

อุโมงค์ทีขุดลอดใต้ภูเขาทียาวทีสุดในเอเ ชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ มีความยาว 6.28 กม. เพอืเชือม

ระหว่างเมืองดานงักบัเมอืงเว้  

นําท่านเดินทางสู่  พระราชวังเว้ทีสร้างขึนใน

สมัยพระเจ้ายาลองใช้เป็นทีรับรองเชือพระวงศ์

ระดบัสงูและนกัการทูตตา่งประเทศสถานทีจัดงาน

ฉลองสําคัญๆ ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงาม เพดาน 

เสา คานผนังตกแต่งด้วยนํามันครังสีแดงและ

ลวดลายสีทอง มีตําหนักหลายหลัง อุทยาน วัด

ศาลเจ้าของจกัรพรรดิ ราชวงศ์เหวียนและนําท่าน

ชม สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ซงึเป็นสสุานทีใหญ่

ทีสดุในบรรดาสสุานของ 13 องค์พระจกัรพรรดิใน

ราชวงศ์เหวียนแห่งนครเว้ ชมภาพมังกรในม่าน

เมฆและถ่ายรูปกบัรูปปันตุ๊กตาหิน ทหารม้า ลกัษณะคล้ายสสุานจินซีฮ่องเต้   
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นําท่าน ล่องเรือมังกร ชมแม่นําหอมแหล่งกําเนิดมาจากบริเวณต้นนําทีอุดมไปด้วยดอกไม้ป่าทีส่งกลินหอม

เป็นแม่นําสายสนัๆ ระหวา่งทางจะได้พบเห็นหมู่บ้านชาวนําให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ ท่านจะได้ความเพลิดเพลินไป

กบัดนตรีพืนบ้านบนเรือ (ใช้เวลาลอ่งเรือโดยประมาณ 45-60 นาที) 

คาํ รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

ทพีัก  นําคณะเข้าสู่ทพีักโรงแรม JASMINE  HOTEL (ระดับ  ดาว) หรือเทยีบเท่า พัก  คืนใน เว้ 
  

วันที  
เมืองเว้-ดานัง-นังกระเช้าขนึ-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานแห่งความรัก-สะพาน

มังกร-ดานัง 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม  

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

เวลาประมาณ  นาที) เพือนังกระเช้าสู่บานาฮิลล์ดืมดําไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง ,  

เมตรกระเช้าบานา-ฮิลล์เป็นกระเช้าลอยฟ้ารางเดียวแบบไม่หยุดจอดเป็นระยะทางทียาวทีสุดในโลกได้รับการ

บนัทึกจากกินเนสบุ๊คเมือวนัที  มีนาคม ค.ศ.  (ใช้เวลาประประมาณ  นาที) ขึนไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์

อนัเก่าแก่ของบานาฮิลล์รีสอร์ทและได้ชืนชมกบัสดุยอดวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามาในวนัทีอากาศสดใส บานา

ฮิลล์เป็นรีสอร์ทและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ ตังอยู่ทางตะวนัตกของดานังซึงการท่องเทียวของเวียดนามได้

โฆษณาวา่บานาฮิลล์คือ ดาลดัแห่งเมืองดานงัถกูค้นพบโดยชาวฝรังเศสเมือสมยัทฝีรังเศสเป็นเจ้าอาณานิคม 

จึงได้มีการสร้างถนนขึนไปบนภเูขา สร้างทีพกั สิงอํานวยความสะดวกต่างๆเพือใช้เป็นทีพกัผ่อน เนืองจากทีนีมี

อากาศหนาวเย็นตลอดทงัปีอณุหภมูิเฉลียทงัปี ประมาณ  องศาเซลเซียสเท่านนั 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  จากนนันําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก FANTASY PARK**ราคานีไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิฯลฯ  (ค่า

รถไฟชมสวนดอกไม้ 150 บาทพิพิธภัณฑ์ขีผึง)ซึงมีเครืองเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์

ของหนงั 4D ระทกึขวญักับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครืองเล่นเบาๆ รถไฟเหาะหรือจะเลือกช้อปปิงของทีระลึกของ

สวนสนุก และท่าน สามารถอิสระ ชมความสวยงาม ของ สะพานทองทีเปิดใหม่ ซงึเป็นเอกลกัณ์และเสนห์ 

ท่านสามารมองเห็นทิวทัศน์ อนังดงามของเมืองดานงั  ซึงเป็นฉากทีคณุจะรู้สึกถึงคาวมยืงใหญ่ของพืนทีอนัไร้

ขอบเขต  
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 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

พน่ไฟเป็นเวลา 5 นาที) 

นําท่านเดินทางสู่  ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตงัอยู่ริมแม่นําฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่นํา 

ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแมนํ่าเป็นรูปปันหญิงสวยงามมีทังของสดและของทีระลกึให้เลือกซือ 

คาํ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   

ทพีัก คณะเข้าสู่ทพีักโรงแรม GALAVINA HOTEL (ระดับ  ดาว) หรือเทยีบเท่าพัก  คืนใน ดานัง 

วันที  
ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลนิอึง-ชมวิวภูเขาลิง-สนามบนิดานัง- กรุงเทพฯ 

(สุวรรณภมิู) (PG948 : 13.40-15.20 ) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

 

จากนันนํา ท่านเดินทางสู่  วัดหลินอึง

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึงแกะสลักด้วย

หินออ่นสงูใหญ่ยืนโดดเดน่สงูทีสดุในเวียดนาม

ซึงมี ทําเลทีตัง ดี  หันหน้าออกสู่ ทะเลและ

ด้านหลงัชนภูเขาตงัอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม 

ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปก

ปักรักษาหลินอึงมีความหมายว่าสมปรารถนา

ทุกประการ ตงัอยู่บนชายหาดบ๊ายบุตในลาน

วดัมีพระอรหันต์  องค์เป็นหินอ่อนแกะสลกั

ทีมีเอกลักษณ์ท่าทางทีถ่ายทอดอารมณ์ทุก

อย่างของมนุษย์ซึงแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่าง

ลกึซงึ 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่  Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง) เพือ

เดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูมิ 

.  น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ เทียวบนิท ีPG948 

.  น. คณะเดนิทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : สุดชิว...ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

 บนบานาฮิลล์ ดานัง  เว้   วัน  คืน 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พัก -  
ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

พกักับผู่ใหญ่  ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พกัเดยีว 

ท่านละ 

วนัท ี12-14 ก.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วนัท ี19-21 ก.ค. 62 11,555.- 11,555.- 11,555.- 11,555.- 2,500.- 

วนัท ี26-28 ก.ค. 62 13,555.- 13,555.- 13,555.- 13,555.- 2,500.- 

วนัท ี02-04 ส.ค. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัท ี22-24 พ.ย. 62 12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

วนัท ี29 พ.ย.-01 ธ.ค. 
62 

12,555.- 12,555.- 12,555.- 12,555.- 2,500.- 

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

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

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

วนัท ี27-29 ธ.ค. 62 15,555.- 15,555.- 15,555.- 15,555.- 2,500.- 
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วนัท ี28-30 ธ.ค. 62 16,555.- 16,555.- 16,555.- 16,555.- 2,500.- 

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

**เนืองจากเป็นราคาพิเศษ จงึไม่มีราคาเด็ก ** 

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

เครืองบนิ 

 

ราคาทวัร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถินและคนขับรถ รวม , บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ทดูีแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงอืนไข 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้ทงันีขนึอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสัยต่างๆที

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นสําคญั*** 

 

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

สายการบนิอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

 

หมายเหตุ 

สําหรับผู้ เดินทางทีอายไุม่ถึง  ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ตํากว่า  เดือน หรือ 

 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตํา  หน้า 

 

เงอืนไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา ,  บาทพร้อมกับเตรียม

เอกสารสง่ให้เรียบร้อยภายใน -  วนัหลงัจากทําการจองแล้ว 

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า  วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตวัเครืองบินมิฉะนนัจะถือว่า

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลกิการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง  วนั คืนคา่ใช้จา่ยทงัหมด 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง -  วนั เก็บค่าใช้จา่ย ท่านละ ,  บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า -  วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บคา่ใช้จา่ยทงัหมด 
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4. สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืนวีซา่ให้ เมือผลวีซา่ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนค่ามดัจําทงัหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ ( ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอืนทีเดินทางใน

คณะเดียวกนับริษัทต้องนําไปชาํระคา่เสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแตท่ังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั

จําตวัในกรณีทีไม่สามารถเดนิทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทวัร์หรือมดัจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกั

คา่ใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตวัเครืองบนิไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทาง

เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหกัเก็บค่าใช้จา่ยจริงทีเกิดขนึแล้วกบัท่านเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าทีไม่ว่าเหตผุลใดๆ กต็าม

ทางบริษัทของสงวนสทิธิในการ ไม่คืนคา่ทวัร์ทงัหมด 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1.  คา่ตวัโดยสารเครืองบนิไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดบัชนัทีนงัจากชนัประหยดัเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร

สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง  วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพืออพัเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วนัเดนิทาง เท่านนั  

2.  คา่ทีพกัห้องละ -  ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

3.  คา่อาหาร ค่าเข้าชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5.  คา่นําหนกัสมัภาระรวมในตวัเครืองบิน [นกสกู๊ต  กโิลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ ์  กโิลกรัม / การบินไทย  กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน  ใบใบละไมเ่กนิ  กโิลกรัม] คา่ประกนัวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละ

สายการบินทีมีการเรียกเกบ็ 

6.  คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ , ,  บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุติัเหตุวงเงินท่านละ ,  บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  

เพมิเตมิกบัทางบริษัทได้ ** 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น  บาท [ระยะเวลา -  วนั] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายุมากกวา่  หรือน้อยกว่า  ปี ** 

 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ  ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายุน้อยกว่า  หรือมากกว่า  ปี ** 
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 [รักษาพยาบาล  ล้าน, รักษาต่อเนือง  แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ .  ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพมิ % และหกั ณ ทีจา่ย % 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1.  คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบ ุอาทิเชน่ ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํามนั ทีสายการบนิเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม  บาท /ทริป/ตอ่ท่าน 
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