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ราคาเพยีง 8,999.- 

 

 

 
 

เมืองดาลดั | พระราชวงัฤดรู้อนเบา๋ได่ | น า้ตกดาตนัลา | กระเช้าเตี่ยนลมั 
หบุเขาแห่งความรัก | สวนดอกไม้เมืองหนาว | พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

 
 
 

 

  

 

เดนิทาง มกราคม 2563  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 : กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) - ดาลดั (สนามบนิดาลดั) - พระราชวงัฤดรู้อนเบา๋ได ่- นัง่รถรางชมน า้ตกดาตนัลา -  
ถนนคนเดนิเมืองดาลดั - พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลดั     (VZ940 : 11.10-12.55) 

วนัท่ี 2 : เมืองดาลดั - นัง่กระเช้าชมวดัตัก๊ลมั - หบุเขาแหง่ความรัก - เจดีย์มงักร - บ้านเพีย้น - สถานีรถไฟดาลดั 
วนัท่ี 3 : เมืองดาลดั - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลดั (สนามบนิดาลดั) - กรุงเทพ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  

(VZ941 : 13.35-15.20) 

สุดจอย...เวียดนามใต้ บนิตรงดาลัด 
3 วัน 2 คืน    
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วันที่ 1 
กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) - ดาลัด (สนามบนิดาลัด) - พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ -  
น า้ตกดาตันลา (น่ังรถราง) - ถนนคนเดนิเมืองดาลัด - พเิศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด 
(VZ940 : 11.10-12.55) 

08.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตทูางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ 
(VZ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ 

11.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดาลัด โดยสายการบนิ เวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบนิท่ี VZ940 
12.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านเดินเข้าสู ่

เมืองดาลัด ตัง้อยูท่างเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองท่ีมีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี เพราะเป็นท่ีราบสงูขนาดใหญ่ 
อยู่เหนือกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า 1,500 เมตร ท าให้อากาศโดยเฉล่ียทัง้ปีอยู่ท่ีเพียง 18-20 องศาเซลเซียส ใน
สมัยก่อนชาวฝร่ังเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศท่ีเมืองนีเ้ป็นจ านวนมากท าให้ทั่วเมืองมีบ้านพักของ
ราชการชาวฝร่ังเศสหลงเหลืออยูจ่ านวนมาก นบัเป็นเมืองท่ีมีเสนห์่อยา่งยิ่งส าหรับนกัทอ่งเท่ียว 

บ่าย 

 
 
 
 
 

น าทา่นชม พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได่ (Bao Dai’s Summer Palace) ตัง้อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียง
ใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรพระราชวงัฤดรู้อนของจกัรพรรดิเบ๋าได่ จกัรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนามได้รับการ
ออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวังแห่งนีใ้ช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปีโดยเร่ิม
ก่อสร้างเม่ือปี พ.ศ. 2476 ซึ่งภายในตวัตึกมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดาและมีห้อง
ส าหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนามไปพ านักยงัประเทศฝร่ังเศส
พระราชวงัแหง่นีจ้งึกลายเป็นท่ีพกัของเจ้าหน้าท่ีพรรคคอมมิวนิสต์   
น าท่านเดินทางไปชม น า้ตกดาตันลา (Datanla Waterfall) น า้ตกท่ีสวยท่ีสดุในดาลดั ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น า้ตกดาตนัลาเป็นน า้ตกท่ีไมใ่หญ่มากแตมี่ความสวยงาม เน่ืองจากสภาพแวดล้อม
ตา่งๆท่ีเกือ้หนุนท าให้มีนกัท่องเท่ียว  แวะมาเท่ียวชมกนัเป็นจ านวนมากโดยท่านจะได้สนุกกับการ  น่ังรถราง 

(Roller Coaster) ลงไปดนู า้ตกทา่นจะรู้สกึต่ืนเต้นประทบัใจ   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    (พเิศษกับการลิม้รสของไวน์แดงดาลัด) 
 ท่านสามารถช้อปปิง้ท่ี ถนนคนเดินเมืองดาลัด (Dalat Night Market) เพ่ือเลือกซือ้เลือกหาของฝากส าหรับ

คนท่ีทา่นรัก 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนท่ีดาลัด 

วันที่ 2 
เมืองดาลัด - น่ังกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - หบุเขาแห่งความรัก - เจดีย์มังกร - บ้านเพีย้น - 
สถานีรถไฟดาลัด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือขึน้ชมทิวทัศน์ท่ีสวยงามของดาลัทจากมุมสูงส าหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี ้เป็น
ระบบกระเช้าท่ีทนัสมยัท่ีสุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพ่ือชมความงดงามของทะเลสาบ
พาราไดซ์หรือ เตวียนลมั (Tuyen Lam Lake) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองดาลดัประมาณ 5 กิโลเมตร 
ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้ เหยีนลมั เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะในการมาพกัผ่อนสามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียว
มรกตกบัทิวสนท่ียืนต้นตระหง่านปกคลมุทกุขนุเขาการนัง่เคเบิล้คาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลดัได้ทัง้เมือง เห็น
ป่าอนังดงาม  เม่ือขึน้มาบนเขาเฟืองฮว่างท่านจะได้ชม วัดตั๊กลัม (Truc Lam Pagoda) เป็นวดัพทุธในนิกาย
เซนแบบญ่ีปุ่ น ภายในบริเวณวดันอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างท่ีสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยงัมีการ
จดัทศันียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ท่ีผลิดอกบานสะพร่ัง นบัได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นท่ีนิยมและงดงามท่ีสดุใน
ดาลดั 
น าทา่นเดนิทางสู ่หุบเขาแห่งความรัก (Valley of Love) เดิมเป็นผืนป่าท่ีจกัรพรรดิเบา๋ไดเ่คยเข้ามาล่าสตัว์ มี
ลกัษณะเป็นหบุเขาซึง่มีทะเลสาบอยูต่รงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตีย้ ๆ ท่ีปกคลมุด้วยไม้สน แตใ่นปัจจบุนัได้
กลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับชาวเวียดนามท่ีพากันมาปิกนิก ชมทะเลสาบและสวนสวย ๆ 
อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีท าให้หนุม่สาวชาวเวียดนามช่ืนชอบสถานท่ีแห่งนีน้อกเหนือไปจากสวนสนกุของเด็กแล้ว ยงั
เป็นเพราะมีกลุ่มคาวบอยมาคอยให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวให้สามารถเช่าชดุคาวบอย ข่ีม้า และถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลกึ ทัง้ยงัมีสถานท่ีส าหรับให้เลือกซือ้ของท่ีระลึกอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสถานท่ีส าหรับพกัผ่อนหย่อนใจอย่าง
เตม็รูปแบบจริง ๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชม เจดีย์มังกร (Linh Phuoc Pagoda) เป็นวดัพุทธนิกายเซนท่ีมีช่ือเสียงของเวียดนาม ภายใน
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ประกอบไปด้วยหอระฆงัท่ีสูงท่ีสดุในเวียดนามท่ีมีความสงูถึง 37 เมตร และผนงัด้านบนภายในวิหารยงัมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัสีสนัสดใส บอกเล่าเร่ืองราวพทุธประวตัิตัง้แตป่ระสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นอกจากนี ้ผู้ ท่ี มา
เยือนยงัสามารถผอ่นคลายอารมณ์ได้จากการชมทะเลสาบเล็ก ๆ และสวนดอกไม้ได้อีกด้วย   
น าทา่นเข้าชม บ้านเพีย้น (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆ ท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 
ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝร่ังเศสได้แรงบันดาลใจจากนิยายเร่ืองดัง “Alice in 
Wonderland”  
น าท่านชม สถานีรถไฟดาลัด (Dalat Train Station) ก่อสร้างขึน้ตัง้แตปี่ 2486 เป็นสถานีรถไฟขนาดเล็กท่ีมี
ความน่าสนใจอยู่ท่ีรถไฟเคร่ืองจักรไอน า้แบบดัง้เดิม ท่ียังต้องใช้ถ่านไม้ในการเผาไหม้ของเคร่ืองจักร โดย
นักท่องเท่ียวสามารถด่ืมด ่ากับประสบการณ์นั่งรถไฟเคร่ืองจักรไอน า้ผ่านพืน้ท่ีชนบทเป็นระยะทางราว 5 
กิโลเมตร เข้าไปสูห่มูบ้่านเล็ก ๆ ท่ีมีช่ือว่า Trai Mat โดยรถไฟเคร่ืองจกัรไอน า้นีจ้ะเปิดให้บริการเพียง 5 เท่ียวตอ่
วนัเทา่นัน้ และจ าต้องมีผู้ โดยสารไมน้่อยกวา่ 4-5 คน จงึจะสามารรถเปิดการเดนิรถในแตล่ะเท่ียวได้ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า พัก 1 คืนท่ีดาลัด 

วันที่ 3 
เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ดาลัด (สนามบนิดาลัด) -  
กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภูมิ)     (VZ941 : 13.35-15.20) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 

 
 
 

ตอ่จากนัน้น าท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด (Dalat Flower Gardens) สร้างขึน้โดยจกัรพรรดิเบา๋ได ๋
บนเนือ้ท่ีกว้างใหญ่ สืบเน่ืองจากเมืองดาลดั ได้รับ สมญานามวา่ เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ี 
ท่ีรวบรวมพรรณไม้ตา่งๆของเมืองดาลดัไว้อย่างมากมาย ทัง้ไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วน
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อัตราค่าบริการ : สุดจอย...เวียดนามใต้ บนิตรงดาลัด 3 วัน 2 คืน 
โดยสายการบนิ เวียดเจท็แอร์ (VZ) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี 24-26 ม.ค. 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 3,000 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ท่าน / ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาช าระเงินเต็มจ านวน พร้อมกบัเตรียมเอกสารสง่

ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระคา่บริการ 

ใหญ่ในเวียดนาม จะสง่ออกจากเมืองดาลดัทัง้สิน้  
สมควรแก่เวลาน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินดาลัด เพ่ือเดนิทางกลบัสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ 

13.35 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ เวียดเจ็ทแอร์ เท่ียวบนิท่ี VZ941 
15.20 น. คณะเดนิทางถึง สนามสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
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2.1 กรุณาช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน ในกรณีที่คา่ทวัร์ราคาต ่ากวา่ 10,000 บาท 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เค าน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ
สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
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เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท / ทริป / ทา่น 


