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วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – มุกดาหาร    

18.00 น. พรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย........ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับ และอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระเดนิทางแกท่กุทา่น 
19.00 น. ออกเดนิทางสู ่จ.มกุดาหาร โดยรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มบรกิารอาหารเย็นและเครือ่งดืม่บนรถ 

และฟังเกร็ดความรูจ้ากทรปิทอ่งเทีย่วโดยมัคคเุทศกม์อือาชพี แลว้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
18.00 น. พรอ้มกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้น

สมัภาระเดนิทางแกท่กุทา่น 

19.00 น. ออกเดนิทางสู ่จ.มกุดาหาร โดยรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มบรกิารอาหารเย็นและเครือ่งดืม่บนรถ 
และฟังเกร็ดความรูจ้ากทรปิทอ่งเทีย่วโดยมัคคเุทศกม์อือาชพี แลว้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

วนัทีส่องของการเดนิทาง  มุกดาหาร-สะหวนันะเขต-ลาวบาว- เว ้

05.30 น. อรณุสวัสดิ.์..ยามเชา้ ณ จังหวัดมกุดาหาร น าทกุทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กชัว่คราว ณ โรงแรมพลอย
พาเลซ พรอ้มบรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ เชญิทกุทา่นท ากจิธรุะสว่นตัวตามอัธยาศัย จากนัน้น า

ทกุทา่นออกเดนิทางสูส่ะพานมติรภาพไทย – ลาว ดา่นสะหวันนะเขต เดนิทางสูป่ระเทศเวยีดนาม 
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหารเมอืงพณิ จากนัน้น าทา่นผ่านดา่นแดนสวรรคข์องประเทศ

ลาว  และผ่านดา่นลาวบาวของประเทศ เวยีดนามจากนัน้ออกเดนิทางสูเ่มอืงดองฮา  น าทา่นชม
อุโมงคใ์ตด้นิ วนิหม์อ๊ค นับเป็นอโุมงคใ์ตด้นิทีค่นทัง้หมูบ่า้นอาศัยอยูเ่ป็นเวลาหลายปี เพือ่หลบ
ภัยจากการทิง้ระเบดิอยา่งตอ่เนือ่งในสมัยสงครามเวยีดนาม น าทา่นชม เขตปลอดทหาร ซึง่ใชเ้ป็น

เสน้แบง่เขตแดนระหวา่งเวยีดนามเหนอืและเวยีดนามใต ้ ถกูก าหนดขึน้ในการประชมุที ่ กรงุเจนีวา 
ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิน้สดุสงครามกับฝร่ังเศส จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเว ้ ซึง่เป็นเมอืง
หลวงเมอืงเกา่ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์จาก UNESCOใหเ้ป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE 1 ใน 3 

แหง่ทีม่อียูใ่นประเทศเวยีดนาม 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พักทีเ่มอืงเว ้ New Star Hotel   หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  เว ้–วดัเทยีนหมู – ดานงั – ฮอยอนั – ดานงั                                           

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก น าทา่นชม เจดยีห์ลวงวัดเทยีนม ู(แมฟ้่าพระหลวง) วัดแหง่

นี้เป็นศนูยก์ลางพทุธศาสนา นกิายเชน ชม เจดยีเ์ทยีนมู ทรงเกง๋จนีแปดเหลีย่มสงูลดหลั่นกนั 7 
ชัน้ ซึง่แตล่ะชัน้แทนภพตา่งๆ ของพระพทุธเจา้ ตัง้เดน่อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหอม จากนัน้ไดเ้วลาสมควร 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงดานัง  ผ่านอโุมงคไ์ฮ วัน ซึง่เป็นอโุมงคท์ีม่คีวามยาวทีส่ดุในแถบอาเซยีน 

อโุมงคแ์หง่นี้ไดเ้จาะทะลเุขาไฮวัน (Hai Van) ซึง่แปลวา่ “ชอ่งเขาแหง่เมฆหมอก” ซึง่เป็นสว่นหนึง่
ของทวิเขา Truong Son ที ่ ทอดตัวยาวตัดถนนทางหลวงลงสูท่ะเล  เมอืงดานงั เป็นเมอืงแหง่
หาดทรายขาว และ ภเูขาหนิออ่นเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญและเป็นเมอืงใหญ่อนัดับ 4 ของประเทศ
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เวยีดนาม เมอืงนี้เจรญิและเตบิโต มาจากหมูบ่า้นชาวประมงจนกลายเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญ น าทา่น

ชม งานแกะสลักหนิออ่นทีห่มูบ่า้นนองเหนือก เลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากหนิออ่นนานาชนดิทีส่วยงาม
ทีส่ดุในเวยีดนาม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ “เมอืงโบราณฮอยอนั” น าทา่น

ชม วัดฟุ๊ กเกีย๋น เป็นสมาคมชาวจนีทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฮอยอนั ใช ้ เป็นทีพ่บปะของคน
หลายรุน่    วัดนี้มจีุดเดน่อยูท่ีง่านไมแ้กะสลักลวดลายสวยงาม ทา่น สามารถท าบญุตอ่อายโุดยพธิี
สมัยโบราณ คอื การน าธปูทีข่ดเป็นกน้หอย มาจุดทิง้ไว ้ เพือ่ เป็นสริมิงคลแกท่า่น    จากนัน้น าชม 

บา้นโบราณ อายยุาวนานกวา่ 300 ปี ซึง่สรา้งใน แบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จนี, ญีปุ่่ น และ
เวยีดนาม และสถาปัตยกรรมทีย่ังคง เหลอือยูข่องชาวจนีเขา้เมือ่ศตวรรษที ่ 17 ลักษณะทีโ่ดดเดน่
ทีส่ดุอยา่งหนึง่ของบา้นนี้ คอื มคีวามหลากหลายในโครงสรา้งสถาปัตยกรรม เอกลักษณข์องบา้น

โบราณในฮอยอัน  ก็ คอื  สว่นหนา้บา้นจะอยูต่ดิกับถนนอกีสายหนึง่ และหลงับา้นจะอยูต่ดิกบั  
ถนนอกีสาย หนึง่  ตอ่จากนัน้น าชม  สะพานญีปุ่่ น ซึง่สรา้งโดยชมุชนชาวญีปุ่่ นเมือ่ 400 กวา่ปี

มาแลว้กลางสะพานมศีาลเจา้ศักดิส์ทิธิ ์ ทีส่รา้งขึน้เพือ่สวดสง่วญิญาณมังกร ชาวญีปุ่่ นเชือ่วา่ม ี
มังกรอยูใ่ตพ้ภิพ สว่นตัวอยูท่ีอ่นิเดยีและหางอยูท่ีญ่ีปุ่่ น สว่นล าตัวอยูท่ีเ่วยีดนาม เมือ่ใดที ่ มังกร
พลกิตัวจะเกดิน ้าทว่มหรอืแผ่นดนิไหว ชาวญีปุ่่ นจงึสรา้งสะพานนี้โดยตอกเสาเข็ม ลงกลางล าตัว

เพือ่ก าจัดมันจะไดไ้มเ่กดิภัยพบิัตขิ ึน้อกี ชม ศาลกวนอ ู ซึง่อยูบ่นสะพาน ญีปุ่่ น และทีฮ่อยอนั 
ชาวบา้นจะน าสนิคา้ตา่ง ๆ ไวท้ีห่นา้บา้น เพือ่ขายใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว ทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ 
เป็นของฝากกลบับา้นไดอ้กีดว้ย เชน่ กระเป๋า โคมไฟ เป็นตน้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลบัสู่

เมอืงดานัง 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร พกัทีเ่มอืงดานงั GREEN BAMBOO CENTRAL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ชมหุบเขา BA NA – ชอ้ปป้ิงตลาดดองบา  
               ลอ่งเรอืแมน่ า้หอม- เว ้

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก จากนัน้ น าทกุทา่นเดนิทางขึน้หุบเขา BA NA (BA NA 
HILL) โดยกระเชา้ไฟฟ้าCable Car เทีย่วชมความงามของเมอืงดานังจากความสงู 1,400 

เมตร น าทา่นชมสวนดอกไม ้และ สกัการะพระใหญ่  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร(อาหารทะเล) 
 บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเว ้ กลับเสน้ทางเดมิ จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงที ่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาด

ใหญ่ ตัง้อยูร่มิฝ่ั 
งแมน่ ้าหอมรอบนอกจะเป็นสนิคา้ของทีร่ะลกึเป็นสว่นมากดา้นในเป็นของใช ้
เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร จากนัน้น าทา่นลงเรอืมังกร ลอ่งแมน่ ้าหอม พรอ้มชมการแสดง

และดนตรพีืน้เมอืงทีม่าของชือ่แมน่ ้าสายนี้เป็นเพราะในยามค ่าคนื แมน่ ้าสายนี้จะพัด พาเอาความ
หอมของตน้ไมท้ีม่กีลิน่หอมมาตามสายน ้าน่ันเอง พกัที ่ NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  เว ้– ลาวบาว – สะหวนันะเขต – มุกดาหาร  

      ตลาดอนิโดจนี – กรุงเทพ ฯ   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก น าทา่นเดนิทางสู ่ ดา่นสะหวันนะเขต โดยใชท้างหลวง
หมายเลข 9 ผ่านทางชายแดนลาว-เวยีดนาม ณ ดา่นลาวบาว ผ่านหมูบ่า้นตา่งๆทีม่วัีฒนธรรมใน
ทอ้งถิน่แตกตา่งกันไป 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ประเทศลาว) 
บา่ย ถงึสะหวันนะเขต น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดมกุดาหาร อสิระใหท้กุทา่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้ของฝาก

นานาชนดิทีต่ลาดอนิโดจนี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร จังหวัดมกุดาหาร หลังอาหารน าทกุทา่นเดนิทางกลบัสู่

กรงุเทพฯ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ 

06.00 น. ถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ......  
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สุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตียง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

29กรกฎำคม – 3 สงิหำคม 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

11 – 16 สิงหำคม 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

22 – 27 ตลุำคม 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

23 – 28 พฤศจกิำยน 58 9,900 9,900 9,900 3,500 
4 – 9 ธนัวำคม 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

9 – 14 ธนัวำคม 58 9,900 9,900 9,900 3,500 

30 ธนัวำคม 58 – 4 มกรำคม 59  9,900 9,900 9,900 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศจากกรงุเทพฯ – มกุดาหาร - กรงุเทพฯ 
  คา่รถโคช้ปรับอากาศทอ่งเทีย่วภายในประเทศเวยีดนาม 

  คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการระบ ุพักหอ้งละ 2 ทา่น  

  คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนรายการ 
  คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

  คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่บรรยายไทยตลอดการเดนิทาง 
  คา่หัวหนา้ทัวรแ์ละผูช้ว่ยไทยตลอดการเดนิทาง 

 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ ตอ่กรุ๊ปไมเ่กนิ 30 ลา้นบาท 
 คา่ Stamp Passport ขา้มดา่นเวยีดนาม 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ( PASSPORT) และเอกสารตา่งดา้ว 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ภายในทีพั่ก (MINI BAR) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัผา้ ฯลฯ 
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ ไกดท์อ้งถิน่  และคนขับ 

 คา่วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณเีป็นชาวตา่งชาต ิ

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเขา้ประเทศเวยีดนาม  สง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ  
 
 1. หนังสอืเดนิทาง ทีม่อีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน (นับจากวันทีอ่อกเดนิทาง) 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 ส ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระคา่มัดจ าทา่นละ 3,000 บาท หากยังไมช่ าระคา่มัดจ าถอืวา่การจองไมส่มบรูณ์ บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีว่า่งมัดจ ากอ่น สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 
 จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 30 ทา่นขึน้ไป บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทาง(บคุคลทีม่อีายตุัง้แต ่12 ปีขึน้ไป)ไมค่รบ 30 ทา่น 
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 ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของจากการประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่
จลาจล หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภัุยพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิ

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ

,ไมท่านอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมา
จ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ าผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีาร
คนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  
 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และเวยีดนาม 
 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร์ จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว คอื รา้นยา, รา้นมกุ, รา้นขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 
 ขอสงวนสทิธ ิราคาพิเศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ด ินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผู ้

เดนิทาง 15 - 20 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แต่จะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแตจ่ะม ี

ไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยได ้คอยรบัทีส่นามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการเดนิทางที่
ประเทศเวยีดนามเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ 

 

 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 
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ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางที่

ทา่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋
ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 

 

 
 

 
RESERVATON FORM 

 
Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of Birth Member No. 

      

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  
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