รหัสโปรแกรม : 16832 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
เมืองมุยเน่ | ลาธารนางฟ้า | ทะเลทรายแดง | ทะเลทรายขาว

เมืองดาลัด | นา้ ตกดาตันลา | สวนดอกไม้เมืองหนาว | พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
ราคาเริ่มต้น
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - เมืองมุยเน่ - ลาธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง – ผ่านชมหมูบ่ า้ น
ชาวประมง (VZ940 : 11.10-12.55)
วั น ที่ 2 : เมื อ งมุ ย เน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่ ร วมค่ า รถ) - นั่ ง รถรางชมน ้า ตกดาตั น ลา - พระราชวั ง ฤดู ร ้อ นเบ๋ า ได่ นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้ น - ถนนคนเดินเมืองดาลัด - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
วันที่ 3 : เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ941 : 13.35-15.20)
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วันที่ 1

กรุ งเทพ(สนามบิน สุวรรณภูมิ) - ดาลัด(สนามบิน ดาลัด ) - เมืองมุ ยเน่ - ลาธารนางฟ้ า ทะเลทรายแดง - ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง (VZ940 : 11.10-12.55)

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

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
11.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ940
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บ่าย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง) เมืองมุยเน่เป็ นเมืองตากอากาศและยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีช่ือเสียงของประเทศ
เวี ยดนาม ทั้งชายทะเลที่ สวยงามและท่านยังจะได้สัม ผัสมนต์เสน่หแ์ ห่ง ทะเลทรายตะวันออกระหว่างการ
เดินทางท่านจะได้ช่ืนชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
นาท่านชม ลาธารนางฟ้ า (Fairly Stream) ธารนา้ สีแดงทางธรรมชาติ ชมความงดงามของชัน้ ดิน ที่สงู ลดลั่น
กัน สลับกับสีสนั ของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ
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ค่า
่ ัก
ทีพ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิม
เหล็กจนเป็ นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและกิจกรรมต่างๆ
จากนัน้ นาท่าน ผ่ านชมหมู่บ้านชาวประมง สัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถี ยตฮาร์เบอร์ ตัง้ อยู่บริเวณ
ปากแม่นา้ คาตี เป็ นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรือประมงนับร้อยๆลาสุดลุกหูลกู ตา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าสู่ที่พักโรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
พักทีม่ ุยเน่ 1 คืน

เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว (ไม่รวมค่ารถ) - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้าตกดาตันลา วันที่ 2 พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - บ้านเพีย้ น - ถนนคนเดินเมืองดาลัด พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด
เช้า

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) สมญานามซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็ นทะเลทรายที่มี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศ เม็ดทรายสีขาวละเอียดคล้ายกลับทะเลทรายที่ซาฮาร่า ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
ทัศ นี ย ภาพที่ ส วยงาม นอกจากนั้น การนั่ง รถจิ๊ป ชมทะเลทรายก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจอี ก ด้ว ย
ราคานีไ้ ม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น
- ขับรถ ATV 40 นาที 2,000 บาท/คัน นั่งได้ 1-2 คน
- นั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ 1 คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท)
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จากนัน้ เดินทางกลับสู่ เมืองดาลัด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ตัง้ อยู่ทางเหนือจากนครโฮจิ
มินห์ เป็ นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทัง้ ปี เพราะเป็ นที่ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับนา้ ทะเลกว่า 1,500
เมตร ทาให้อากาศโดยเฉลี่ยทัง้ ปี อยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพัก
ตากอากาศที่เมืองนีเ้ ป็ นจานวนมากทาให้ท่ วั เมืองมีบา้ นพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จานวนมาก
นับเป็ นเมืองที่มีเสน่หอ์ ย่างยิ่งสาหรับนักท่องเที่ยว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางไปชม น้าตกดาตันลา (Datanla Waterfall) นา้ ตกที่สวยที่สดุ ในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร นา้ ตกดาตันลาเป็ นนา้ ตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆที่เกือ้ หนุนทาให้มีนกั ท่องเที่ยว แวะมาเที่ยวชมกันเป็ นจานวนมากโดยท่านจะได้สนุกกับการ นั่งรถราง ลง
ไปดูนา้ ตกท่านจะรูส้ กึ ตื่นเต้นประทับใจ

ชมวังฤดูร้อนของกษัตริยเ์ บ๋าได๋ ตัง้ อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวัง
ฤดูรอ้ นของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รบั การออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้รม่ เงา
ของทิวสนใหญ่ซ่งึ พระราชวังแห่งนีใ้ ช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปี โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภายในตัวตึก
มีหอ้ งภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีหอ้ งสาหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้าเบ๋าได่
เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพานักยังประเทศฝรั่งเศสพระราชวังแห่งนีจ้ ึงกลายเป็ นที่พักของเจ้าหน้าที่
พรรคคอมมิวนิสต์
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นาท่าน นั่ งกระเช้าไฟฟ้ า เพื่อขึน้ ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของดาลัทจากมุมสูงสาหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี ้ เป็ น
ระบบกระเช้าที่ทนั สมัยที่สุด ของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซ์หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัดประมาณ 5 กิโลเมตร
ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตูเ้ หยีนลัม เป็ นสถานที่ท่ีเหมาะในการมาพักผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียว
มรกตกับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบิล้ คาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ทงั้ เมือง เห็น
ป่ าอันงดงาม
เมื่ อขึน้ มาบนเขาเฟื องฮว่างท่านจะได้ช ม วั ด ตั๊ก ลั ม เป็ นวัดพุทธในนิกายเซนแบบญี่ ปุ่ น ภายในบริเวณวัด
นอกจากจะมีส่ิงก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวน
ดอกไม้ท่ีผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้วา่ เป็ นวิหารซึ่งเป็ นที่นิยมและงดงามที่สดุ ในดาลัด
นาท่านเข้าชม บ้านเพีย้ น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ที่ออกแบบโดยฝี มือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2
ของเวี ย ดนาม ซึ่ง เรี ย นจบสถาปั ต ยกรรมมาจากฝรั่ง เศสได้แ รงบัน ดาลใจจากนิ ย ายเรื่ อ งดัง “Alice in
Wonderland”

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (พิเศษกับการลิม้ รสของไวน์แดงดาลัด)
ท่านสามารถช้อปปิ ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด เพื่อเลือกซือ้ เลือกหาของฝากสาหรับคนที่ท่านรัก
นาคณะเข้าสู่ทพ
ี่ ักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนทีด่ าลัด

เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด(สนามบินดาลัด) - กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณ
ภูม)ิ (VZ941 : 13.35-15.20)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ต่อจากนัน้ นาท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึน้ โดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนือ้ ที่กว้างใหญ่ สืบเนื่อง
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จากเมืองดาลัด ได้รบั สมญานามว่า เป็ นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้ ึงเป็ นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ
ของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็ นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะ
ส่งออกจากเมืองดาลัดทัง้ สิน้

สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินดาลัด เพื่อเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
13.35 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ941
15.20 น. คณะเดินทางถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : สุดคูล...บินตรงดาลัด มุยเน่ 3 วัน 2 คืน BY VZ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

วันที่ 17-19 ม.ค. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.วันที่ 24-26 ม.ค. 63
11,999.11,999.11,999.11,999.3,500.วันที่ 14-16 ก.พ. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.วันที่ 28 ก.พ.-01 มี.ค. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.วันที่ 20-22 มี.ค. 63
8,999.8,999.8,999.8,999.2,500.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ทดี่ ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงือ่ นไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ
180 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า

เงือ่ นไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาชาระเงินเต็มจานวน พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง
ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว
2. การชาระค่าบริการ
2.1 กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ในกรณีที่คา่ ทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซงึ่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณีทา่ นได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึน้ จริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
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8. กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่ออัพ เกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครือ่ งบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
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ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครือ่ งบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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