
 

 
 

เมืองดานงั | เมืองฮอยอนั | บานาฮิลล ์(เต็มวนั) | นั่งเรอืกระดง้  
สะพานมงักร | ชอ้ปป้ิงตลาดฮาน | พกัหรูอยู ่5 ดาวรมิทะเล 

 

เดนิทาง  มนีาคม-มถุินายน  2563 

ราคาเร่ิมต้น 11,999.- 

รักจ๋า...ดานัง เวยีดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮลิล ์ 
3 วัน 2 คนื (พกัหรูอยู่ 5 ดาว 2 คนื ริมทะเลดานัง) 



 

  

 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) - ดานงั (สนามบินดานงั ) (PG947 : 11.00-12.40) - ฮอยอนั -  นั่งเรอืกระดง้ -  สะพาน
ญ่ีปุ่ น - บา้นเลขท่ี 101 - หมู่บา้นแกะสลกัหินอ่อน - ดานงั      

วนัท่ี 2 : ดานงั - บานาฮิลล ์(เต็มวนั) - นั่งกระเชา้ลง - ดานงั 
วนัท่ี 3 : ดานงั - สะพานมงักร - ตลาดฮาน - ดานงั (สนามบินดานงั) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)(PG948 : 13.40-15.20) 



วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ - ดานัง (สนามบนิดานัง)(PG947 : 11.00-12.40) - ฮอยอัน 
- น่ังเรือกระด้ง - สะพานญ่ีปุ่ น - บ้านเลขที ่101 - หมู่บ้านแกะสลักหนิอ่อน - ดานัง      

08.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ F โดยเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  (ระหว่างรอขึน้เคร่ือง ท่านสามารถใช้บริการเล้าจน ์ 
ของสายการบินบางกอกแอรเ์วยไ์ด้ มีอาหารและน ้าดื่มบริการ) 

11.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดานัง โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG947 (บนเคร่ืองมีบริการอาหาร
และเคร่ืองดื่ม) 

12.40 น. เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมืองดานัง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
บ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มุ่งหนา้สูเ่มือง ฮอยอัน ซึง้ตัง้อยูบ่นฝ่ังแม่น  า้ทโูบน ใกลช้ายฝ่ังทะเล และเป็นทา่เรอืเก่าท่ีเจรญิรุง่เรอืงมากในช่ือ
ไฟโฟฮอยอนัเป็นศนูยก์ลางส  าคญัของการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตก  “สดุคุม้แถมฟรี
พิเศษ”  ใหล้กูคา้ สนกุสนานไปกบักิจกรรม!! น่ังเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ท่ี หมู่บา้น
กั๊มทาน ซึ่งหมู่บา้นเลก็ๆในเมืองฮอยอนัตัง้อยูใ่นสวนมะพรา้วรมิแม่น  า้ ในอดีตช่วงสงครามท่ีน่ีเป็นท่ีพกัอาศยั
ของเหลา่ทหาร อาชีพหลกัของคนท่ีน่ีคืออาชีพประมง ระหวา่งการลอ่งเรอืทา่นจะไดช้มวฒันธรรมอนัสวยงาม 
ชาวบา้นจะขบัรอ้งเพลงพืน้เมือง ผูช้ายกบัผูห้ญิงจะหยอกลอ้กนัไปมาน าที่พายเรอืมาเคาะกนัเป็นจงัหวะดนตรี
สดุสนกุสนาน   
น าทา่นเดินทางสู ่ สะพานญ่ีปุ่ น  ท่ีสรา้งโดยชาวญ่ีปุ่ น เป็นรูปทรงโคง้ มีหลงัคามงุกระเบือ้งสเีขียวและเหลอืง
เป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดียท์รงสี่เหลี่ยมจตัรุสั ซึ่งสรา้งเช่ือมเขตชาวญ่ีปุ่ น กบัชาวจีน ชม จั่วฟุกเก๋ียน 
บา้นประจ าตระกลูท่ีสรา้งขึน้เม่ือพ.ศ.2335 อยูบ่นถนนตรนัฝ ูเป็นท่ีพบปะของผูค้นท่ีอพยพมาจากฟุกเกีย้นท่ีมี
แซเ่ดียวกนั   
น าทา่นเดินทางสู ่บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หนา้บา้นติดถนนสายหนึ่ง หลงับา้นไปจรดถนนอีกสาย
หนึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอนั สรา้งดว้ยไม ้2 ชัน้ ดว้ยความประณีต ดา้นหนา้จะท า
เป็นรา้นบูติก ดา้นหลงัเป็นท่ีเก็บสนิคา้ ภายในเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีลานเปิดโลง่เห็นทอ้งฟา้ และมีเฉลยีงเ ช่ือมตอ่
สว่นท่ีพกัอาศยัหลายสว่น รูปแบบของหลงัคาทรงกระดองป ู  



 
 
 
 
 
 

จากนัน้อิสระใหท้า่น  เดินชมเมือง ซือ้ของท่ีระลกึ รา้นคา้ขายของท่ีระลกึก็จะตัง้อยูใ่นบา้นโบราณ ยิ่งเดินชม
เมืองก็จะรูส้กึวา่เมืองนีมี้เสนห่ม์าก บา้นเก่าโบราณมีลกัษณะเฉพาะ รวมไปถึงไดร้บัอิทธิพลจากจีน และญ่ีปุ่ น 
ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ผสมผสานกนัอยา่งนา่ตื่นตาทัง้บา้นเรอืน วดัวาอาราม เจดีย ์ศาลาประชมคม 
ศาลเจา้ บา้นประจ าตระกลู และรา้นคา้ตา่งๆ   
แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ท่ีนีน้บัเป็นหนึ่งในงานหตักกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายใน  ทา่นจะ
ไดพ้บกบังานเกะสลกัท่ีลว้นปรษิฐ์ดว้ยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมงานหตัศิลป์
ภายในตามอธัยาศยั   
น าทา่นเดินทางเดินทางกลบัสู ่เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอยา่งรวดเรว็ทัง้ขนาด
และความส าคญั ตัง้อยูร่ะหวา่งชายฝ่ังทะเลและท่ีราบสงูตอนกลาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 

 

 
  

วันที2่ ดานัง - บานาฮลิล ์(เตม็วัน) - น่ังกระเช้าลง - ดานัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่บานาฮิลล ์(ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท)ี เพื่อนั่งกระเชา้สูบ่านาฮิลล ์ด่ืมด ่าไปกบัวิวทิวทศันข์อง
เมืองบนความสงูถึง 5,810 เมตร กระเชา้บานา-ฮิลลเ์ป็นกระเชา้ลอยฟา้รางเดียวแบบไม่หยดุจอดเป็นระยะทาง
ท่ียาวที่สดุในโลก ไดร้บัการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม ค.ศ.2009 (ใชเ้วลาประประมาณ 15 นาที) 
ขึน้ไปถึงสถานีเฟรนชฮิ์ลลอ์นัเก่าแก่ของบานาฮิลลร์สีอรท์ และไดช่ื้นชมกบัสดุยอดวิวทิวทศันใ์นแบบพาโนรามา
ในวนัท่ีอากาศสดใส บานาฮิลล ์เป็นรสีอรท์และสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ตัง้อยูท่างตะวนัตกของดานงั ซึ่งการ



ทอ่งเท่ียวของเวียดนามไดโ้ฆษณาวา่บานาฮิลลคื์อ ดาลดัแหง่เมืองดานงั ถกูคน้พบโดยชาวฝรั่งเศสเม่ือสมยัท่ี
ฝรั่งเศสเป็นเจา้อาณานิคมจึงไดมี้การสรา้งถนนขึน้ไปบนภเูขา สรา้งที่พกั สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ เพื่อใช้
เป็นท่ีพกัผอ่น เน่ืองจากท่ีน่ีมีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี อุณหภมิูเฉลี่ยทัง้ปี ประมาณ 17 องศาเซลเซียสเทา่นัน้  
จากนัน้อิสระใหท้า่นเดินชม สะพานโกลเด้นบริดจ ์ (Golden Bridge) สะพานลอยฟา้ในอุง้มือยกัษ ์ซึ่งเป็น
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีพึ่งเปิดใหน้กัทอ่งเท่ียวไดเ้ท่ียวชมไดไ้ม่นานมานี ้มีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,400เมตร 
ความยาว 150เมตร โคง้ไปตามแนวเขา จุดเดน่คือสะพานถกูทอดผา่นอุง้มือหินขนาดยกัษส์องมือ ผูอ้อกแบบจะ
ท าใหรู้ส้กึราวกบัวา่ก าลงัเดินอยูบ่นเสน้ดา้ยสทีองท่ีทอดอยูใ่นหตัถข์องเทพ อิสระใหท้า่นไดถ้่ายภาพและชมวิว
ทิศทศัน ์  
หลงัจากนัน้เดินเท่ียวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR สวนดอกไมส้ไตลฝ์รั่งเศส ท่ีมีดอกไม้
หลากหลายพนัธุถ์กูจดัเป็นสดัสว่นอยา่งสวยงาม ท่ีมีมมุถ่ายรูปนา่รกัๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกถ่ายไดต้ามใจชอบ  อิสระ
เดินเท่ียวบานาฮิลลต์ามอธัยาศยั 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารบุฟเฟต ์บนบานาฮิลล ์ 
บ่าย 

 
 จากนัน้น าทา่นสู ่สวนสนุก FANTASY PARK  **ราคานีไ้ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิ ฯลฯ  (ค่ารถไฟชม

สวนดอกไม้ 150 บาท พิพิธภณัฑขี์ผึ้ง้ ) ซึ่งมีเครื่องเลน่หลากหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสข์องหนงั 
4D ระทกึขวญักบับา้นผีสงิ เกมสส์นกุๆ เครื่องเลน่เบาๆ รถไฟเหาะ หรอืจะเลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลกึของสวนสนกุ  
ชมสะพานทองท่ีเปิดใหม่ จนไดเ้วลาอนัสมควร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารบุฟเฟต ์บนบานาฮิลล ์
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นนั่งกระเชา้ลงจากเขาบานาฮิลล ์ เดินทางกลบัสู ่เมืองดานัง 

ที่พัก คณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม MUONG THANH LUXURY (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
 



  

วันที3่ 
ดานัง - สะพานมังกร - ตลาดฮาน - ดานัง (สนามบนิดานัง ) - กรุงเทพฯ  (สนามบนิสุวรรณ
ภูม)ิ (PG948 : 13.40-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 
 

น าทา่นชม  สะพานมังกร (Dragon Bridge) อีกหนึ่ง ท่ีเท่ียวดานงัแหง่ใหม่สะพานมงักรไฟสญัลกัษณ์
ความส าเรจ็ แหง่ใหม่ของเวียดนาม ท่ีมีความยาว 666 เมตร ความกวา้งเทา่ถนน 6 เลนส ์เช่ือมตอ่สองฟากฝ่ัง
ของแม่น า้ฮนั ประเทศเวียดนามสะพานมงักรถกูสรา้งขึน้เพื่อเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวดานงั เป็นสญัลกัษณข์องการ
ฟ้ืนคืนประเทศ และเ ป็นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยไดเ้ปิดใชง้านตัง้แตปี่ 2013 ดว้ยสถาปัตยกรรมที่
บวกกบัเทคโนโลยี สมั ยใหม่ท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากต า นานของเวียดนามเม่ือกวา่หนึ่งพนัปีมาแลว้    
น าทา่นเดินทางสู ่ ตลาดฮาน  ตลาดสดของเมืองดานงั ตัง้อยูร่มิแม่น  า้ฮาน ไม่ไกลจากสะพานขา้มแม่ น า้ 
ดา้นหนา้ตลาดมีประติมากรรมรมิแม่น  า้เป็นรูปป้ันหญิงสวยงาม มีทัง้ของสดและของท่ีระลกึใหเ้ลอืกซือ้ 

 

 
 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่ Danang International Airport (สนามบินดานัง) เพื่อเดินทางสู่
สนามบินสวุรรณภมิู 

13.40 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG948 
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 

  



อัตราค่าบริการ : รักจา๋...ดานัง เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล ์ 
3 วัน 2 คืน (พกัหรูอยู่ 5 ดาว 2 คืน ริมทะเลดานัง) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2 

ท่าน 
ท่านละ 

ผู้ใหญ่พัก 3 
ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี 

(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-08 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 3,500 

วนัท่ี 24-26 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัท่ี 08-10 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัท่ี 15-17 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัท่ี 22-24 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัท่ี 29-31 พ.ค. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัท่ี 05-07 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัท่ี  12-14 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

วนัท่ี 19-21 มิ.ย. 63 13,999 13,999 13,999 13,999 13,999 3,500 

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

 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /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 บาทพรอ้มกบัเตรียม

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 าท่ีเคานเ์ตอร์
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 / แอรเ์อเชีย  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 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 


