
  1  สุดจอย...เวียดนามใต้ บินตรงดาลัด 3 วัน 2 คืน โดย VZ                                                                   [GQ1DLI-VZ002] 
 

ราคาเพียง 8,999.- 

 

 
 
 

เมืองดาลัด | พระราชวังฤดรู้อนเบ๋าได ่| น้ําตกดาตันลา | กระเช้าเตี่ยนลัม 
หุบเขาแห่งความรัก | สวนดอกไม้เมืองหนาว | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 

 
 
 

 

  

 

เดินทาง มกราคม 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1 : กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - ดาลัด (สนามบินดาลัด) - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งรถรางชมน้ําตกดาตันลา -  
ถนนคนเดินเมืองดาลัด - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด     (VZ940 : 11.10-12.55) 

วันที่ 2 : เมืองดาลัด - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - หุบเขาแห่งความรัก - เจดีย์มังกร - บ้านเพ้ียน - สถานีรถไฟดาลัด 
วันที่ 3 : เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด (สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  

(VZ941 : 13.35-15.20) 

สุดจอย...เวียดนามใต้ บินตรงดาลัด 
3 วัน 2 คืน    
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วันท่ี 1 
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด (สนามบินดาลัด) - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ -  
น้้าตกดาตนัลา (นั่งรถราง) - ถนนคนเดนิเมืองดาลัด - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด 
(VZ940 : 11.10-12.55) 

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ 
(VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ 

11.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ940 
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นําท่านเดินเข้าสู ่

เมืองดาลัด ตั้งอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ราบสูงขนาด
ใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ําทะเลกว่า 1,500 เมตร ทําให้อากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส 
ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจํานวนมากทําให้ทั่วเมืองมีบ้านพักของ
ราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จํานวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งสําหรับนักท่องเที่ยว 

บ่าย 

 
 
 
 
 

นําท่านชม พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ (Bao Dai’s Summer Palace) ตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รับ
การออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซ่ึงพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปีโดยเริ่ม
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ซ่ึงภายในตัวตึกมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้อง
สําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพํานักยังประเทศฝรั่งเศส
พระราชวังแห่งนี้จึงกลายเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์   
นําท่านเดินทางไปชม น้้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น้ําตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซ่ึงอยู่นอกเมืองไป
ทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ําตกดาตันลาเป็นน้ําตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆที่เก้ือหนุนทําให้มีนักท่องเที่ยว  แวะมาเที่ยวชมกันเป็นจํานวนมากโดยท่านจะได้สนุกกับ
การ นั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปดูน้ําตกท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ   

 

 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร    (พิเศษกับการลิ้มรสของไวน์แดงดาลัด) 
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 ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด (Dalat Night Market) เพ่ือเลือกซ้ือเลือกหาของฝาก
สําหรับคนที่ท่านรัก 

ที่พัก น้าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันท่ี 2 
เมืองดาลัด - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - หบุเขาแห่งความรัก - เจดยี์มังกร - บ้านเพ้ียน - สถานี
รถไฟดาลัด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูงสําหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็น
ระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซ์หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร 
ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้เหยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียว
มรกตกับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบิ้ลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง 
เห็นป่าอันงดงาม  เมื่อขึ้นมาบนเขาเฟืองฮว่างท่านจะได้ชม วัดตั๊กลัม (Truc Lam Pagoda) เป็นวัดพุทธใน
นิกายเซนแบบญี่ปุ่น ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยัง
มีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซ่ึงเป็นที่นิยมและงดงาม
ที่สุดในดาลัด 
นําท่านเดินทางสู่ หุบเขาแห่งความรัก (Valley of Love) เดิมเป็นผืนป่าที่จักรพรรดิเบ๋าได่เคยเข้ามาล่าสัตว์ 
มีลักษณะเป็นหุบเขาซ่ึงมีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเต้ีย ๆ ที่ปกคลุมด้วยไม้สน แต่ในปัจจุบัน
ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสําหรับชาวเวียดนามที่พากันมาปิกนิก ชมทะเลสาบและสวนสวย ๆ 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทําให้หนุ่มสาวชาวเวียดนามชื่นชอบสถานที่แห่งนี้นอกเหนือไปจากสวนสนุกของเด็กแล้ว 
ยังเป็นเพราะมีกลุ่มคาวบอยมาคอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้สามารถเช่าชุดคาวบอย ขี่ม้า และถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก ทั้งยังมีสถานที่สําหรับให้เลือกซ้ือของที่ระลึกอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่สําหรับพักผ่อนหย่อน
ใจอย่างเต็มรูปแบบจริง ๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย นําท่านชม เจดีย์มังกร (Linh Phuoc Pagoda) เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ภายใน

ประกอบไปด้วยหอระฆังที่สูงที่สุดในเวียดนามที่มีความสูงถึง 37 เมตร และผนังด้านบนภายในวิหารยังมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังสีสันสดใส บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นอกจากนี้ ผู้
ที่มาเยือนยังสามารถผ่อนคลายอารมณ์ได้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้ได้อีกด้วย   
นําท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 
2 ของเวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “Alice in 
Wonderland”  
นําท่านชม สถานีรถไฟดาลัด (Dalat Train Station) ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กที่
มีความน่าสนใจอยู่ที่รถไฟเครื่องจักรไอน้ําแบบดั้งเดิม ที่ยังต้องใช้ถ่านไม้ในการเผาไหม้ของเครื่องจักร โดย
นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ํากับประสบการณ์นั่งรถไฟเครื่องจักรไอน้ําผ่านพ้ืนที่ชนบทเป็นระยะทางราว 5 
กิโลเมตร เข้าไปสู่หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีชื่อว่า Trai Mat โดยรถไฟเครื่องจักรไอน้ํานี้จะเปิดให้บริการเพียง 5 เที่ยว
ต่อวันเท่านั้น และจําต้องมีผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 4-5 คน จึงจะสามารรถเปิดการเดินรถในแต่ละเที่ยวได้ 
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อัตราค่าบริการ : สุดจอย...เวียดนามใต้ บินตรงดาลัด 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VZ) 

ก้าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ป ี
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่ 24-26 ม.ค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 

 

 
ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก น้าคณะเข้าสู่ที่พักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนที่ดาลัด 

วันท่ี 3 
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด (สนามบินดาลัด) -  
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)     (VZ941 : 13.35-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 

 
 
 

ต่อจากนั้นนําท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด (Dalat Flower Gardens) สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋า
ได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็น
สถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซ่ึง
ดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น  
สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดาลัด เพ่ือเดินทางกลับสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ941 
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทา่น / ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็น
สําคัญ*** 
 
***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยิน ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า 
 
เง่ือนไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาชําระเงินเต็มจํานวน พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง
ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว 

2. การชําระค่าบริการ 
2.1 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ํากว่า 10,000 บาท 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทาง
ในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วน



  6  สุดจอย...เวียดนามใต้ บินตรงดาลัด 3 วัน 2 คืน โดย VZ                                                                   [GQ1DLI-VZ002] 
 

ของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึนแล้วกับ
ท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 

กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ท่าน 


