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เดินทางอย่างมีระดบั..ไปกบัสายการบินประจ าชาตเิวียดนาม...ในราคาท่ี

คุณสัมผสัได ้บินภายใน 1 ขา ไม่เหน่ือยนั่งรถ...สัมผสับรรยากาศท่ีดท่ีีสุด 

ณ เมืองดาลัด “ปารสีเวียดนาม” พกั 4 ดาว 2 คืน 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจมิินห ์– ฟานเทียด (มุยเน่)    (D) 

09.00 น. คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารรับรองผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ  ช้ัน 4 ประตู 6 

เคาน์เตอร ์(L) สายการบินเวียดนามแอรไ์ลน์ เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกดา้นเอกสารแก่ท่าน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจมิินห ์(นครไซง่อน) ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินท่ี VN 
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12.50 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห ์เมืองใหญ่อนัดับหน่ึงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงตั้งอยู่

บริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขง เป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ หลงัผ่านการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรบัอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล 

(ระยะทางประมาณ 200 กม.ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1)  

 เขา้ท่ีพกั  PEACE RESORT  หรือเทียบเท่า 3 ดาว   *หลงัเช็คอินใหท่้านไดพ้กัผ่อนกับบรรยากาศรี

สอรท์ชายหาดติดทะเลแบบส่วนตวัสุดๆๆ  กับสระน ้าขนาดใหญ่ เก๋ๆๆ* 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง ท่าเรือมุยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว - ล  าธาร FAIRY STREAM - ดาลดั  (B,L,D) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 2)หลังรบัประทานอาหารเชา้ น าท่านสมัผัส

อากาศบริสุทธ์ิ  ณท่าเรือมุยเน่  ท่ีๆอบอวนไปด้วย

บรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ  ท่ีก าลงักลบั

เขา้ฝ่ังหลังออกหาปลาในยามค า่คืน จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู ่ทะเลทรายแดง ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของ

ทรายสีชมพแูดงจนกลายเป็นลานทรายกวา้งท่ีมีชื่อเสียง

ของเมืองมุยเน่ แลว้น าท่านชม“แกรนดแ์คนย่อนแห่ง

เวียดนาม”ล าธาร FAIRY STREAM ท่ีเกิดจากการกัด

เซาะของน ้าและลมเป็นล าธารลึกกวา่ 20 เมตร เปิดให้

เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซ่ึงทั้งหมดลว้นเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจากน้ันน าท่านเดินทางสู ่

ทะเลทรายขาว เนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตา มองไปทางไหนก็ จะ

เห็นเพียงผืนทรายอันกวา้งใหญ่  และท้องฟ้าเท่าน้ัน ไม่ไกลกันมี

แหล่งน ้าจืด (โอเอซิส) ส าหรบัใหนั้กท่องเท่ียวใชพ้กัผ่อนถ่ายรูปและ

ชมวิว ซ่ึงจะท าใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นการเช่ารถจ๊ีปหรือ  รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับ

การเล่นแซนด์ดูน ล่ืนไถลจากจากเนินทรายสูงกว่ า 40 เมตร 

(ค่าใชจ้า่ยในการกิจกรรมต่างๆและค่าทิปยงัไม่รวมในค่าบริการ

ทวัร)์ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือท่ี 3) 

บ่าย น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด ดินแดนเจา้ของสมญานาม“ปารสีแห่งอินโดจีน”ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัลาม

ดง ระดบัความสูงกวา่ 1,500 เมตรจากระดบัน ้าทะเลและมีอากาศค่อนขา้งเย็นตลอดทั้งปี โอบลอ้มดว้ยหุบ

เขาสูง แวดลอ้มไปดว้ยไรก่าแฟ สวนดอกไมเ้มืองหนาวและป่าสน ตวัอาคารบา้นเรือนลว้นปลกูสรา้งในแบบ
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 สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศส เน่ืองจากชว่งน้ันเวียดนามตกเป็นเป็นเมืองอาณานิคมของฝรัง่เศส เมืองน้ีคือ

แหล่งพกัตากอากาศยอดนิยมของชาวฝรัง่เศสและเศรษฐีนัน่เอง (ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ใช ้

เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นณภตัตาคาร(ม้ือท่ี 4) 

 เขา้ท่ีพกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วนัท่ีสาม บา้นเพ้ียน – นัง่กระเชา้ไฟฟ้า – พระราชวงัฤดูรอ้น – สวนดอกไมเ้มืองหนาว – น ้าตกดาทนัลา (นัง่

รถราง) – โบสถรู์ปไก่ (B,L,D) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(ม้ือท่ี 5)หลงั

รบัประทานอาหาร น าท่านเขา้ชม บา้นเพ้ียน (Crazy House) บา้น

สไตลแ์ปลกๆท่ีออกแบบโดยฝีมือลกูสาวประธานาธิบดีคนท่ี 2 ของ

เวียดนาม ซ่ึงเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรัง่เศสโดยได้แรง

บนัดาลใจจากนิยายเร่ืองดงั “Alice in Wonderland” จากน้ันน าท่าน

สู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า “เคเบิลคาร์”ท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศ

เวียดนามข้ึนสู่จุดชมวิวใหเ้วลาท่านไดช้มและถ่ายรูปวิวเมืองดาลดั

ในมุมมองท่ี สุดพิ เศษไว ้เป็น ท่ีระลึก จาก น้ันน าท่านเข ้าชม 

พระราชวังฤดูรอ้น ท่ีประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋จักรพรรดิองค์

สุดท้ายของประเทศเวียดนามในยาม ท่ีพระองค์ เสด็จแปร

พระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนับวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ย

ท่ี      สรา้งขึ้ นในสมยัฝรัง่เศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!! 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(ม้ือท่ี 6) 

บ่าย จากน้ันน าท่านเขา้ชม สวนดอกไมเ้มืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไมด้อกเมืองหนาวนานาพนัธุ์ท่ีอวด

โฉมรูปทรงและสีสนัอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกของเมืองดาลดั สมควรแก่

เวลาน าท่านนั่ง รถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มร่ืนเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบ้ืองล่างเพ่ือชมและ

สมัผัสกับความสวยงามของน ้าตกดาทันลา (ThacDatanla)น ้าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียงอีกหน่ึงใน

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของดาลดัท่ีไม่ควรพลาด!!จากน้ันน าท่านชม โบสถรู์ปไก่ เป็นโบสถส์ไตลฝ์รัง่เศส

ท่ีใหญ่และสวยงามมาก 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร(ม้ือท่ี 7) 

 เขา้ท่ีพกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วนัท่ีส่ี ดาลดั – นครโฮจมิินห ์– โบสถน์อรท์เทอดาม – ศาลาไปรษณียก์ลาง-สนามบินสุวรรณภูมิ(B,L)                                

06.00 น. รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) หลงั

รบัประทานอาหารน าท่านเขา้สูส่นามบินเมืองดาลดั 

08.35 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจมิินห ์โดยเที่ยวบินท่ี VN 1381 

09.20 น. เดินทางถงึสนามบินเตินเซนเหยิดนครโฮจิมินห ์แลว้น าท่านเดินทางสูโ่ฮจิ

มินห ์
11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนัณภตัตาคาร(ม้ือท่ี 9) 

บ่าย จากน้ันน าท่านชม โบสถน์อรท์เทรอดาม โบถสท์รงสูงท่ีสรา้งในสมัยเวียดนาม

ยงัอยูใ่นอาณานิคมฝรัง่เศสเป็นโบถสป์ระจ าเมืองไซ่ง่อนและใกล้ๆ กนัน าท่านชม 

ศาลาไปรษณียก์ลาง เป็นอาคารทรงยุโรปภายในสวยงามมากจากน้ันชม

ผ่านอนุสาวรียท่์านประธานโฮจิมินหซ่ึ์งตั้งอยูห่นา้ศาลาวา่การ ก่อสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบฝรัง่เศสดว้ยเชน่กัน อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงท่ี ตลาดเบน

ทนั กบัสินคา้ราคาถูกจนถึงเวลานัดหมายน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

17.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินท่ี VN 603 

18.30 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี่ยว 

2 - 5 ต.ค 58 13,999 13,999 3,500 

16-19  ต.ค. 58 13,999 13,999 3,500 

23-26 ต.ค. 58 14,999 14,999 3,500 

12-15 พ.ย. 58 13,999 13,999 3,500 

19-22 พ.ย. 58 13,999 13,999 3,500 

4 – 7  ธ.ค. 58 14,999 14,999 3,500 

10 – 13 ธ.ค. 58 14,999 14,999 3,500 

24-27 ธ.ค. 58 14,999 14,999 3,500 

อตัราน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ **** ไม่มีราคาเด็ก**** 

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทวัรแ์ลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลกิ ขอคืนเงินค่าจองทวัร ์ค่าทวัรไ์ดใ้นทุก

กรณ ี
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 หมายเหต:ุ  

1.อตัราค่าบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินชว่งเทศกาลเม่ือจองทวัรไ์ม่สามารถยกเลิกเปล่ียนแปลงเล่ือนวนัเดินทางไดแ้ละ/

หรือขอคืนเงินค่าทวัรค์่าจองทวัร ์
2.กรุป๊ออกเดินทางตอ้งมีจ านวนไมต่ า่กวา่ 20 ท่านข้ึนไป 

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนอตัราค่าบริการเน่ืองจากค่าภาษีเซอรช์ารท์น ้ามนัสายการบินปรบัข้ึนและ/หรือมีผล

มาจากอตัราแลกเปล่ียน 

4.กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยสายการบินภายในประเทศกรุณาแจง้บริษัทฯก่อนท าการจองมิฉะน้ันบริษัทฯ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบักรุงเทพฯ – โฮจิมินห ์- ดาลดั - โฮจิมินห ์– กรุงเทพชั้นประหยดั 

• ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20   กิโลกรมั 

• ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯและโฮจิมินห ์

• ค่าท่ีพกัโรงแรมพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

ค่าอาหารครบทุกม้ือตลอดรายการ 

ค่ารถรบั-สง่สนามบินและรายการทวัรต์ลอดรายการ 

อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริษัทประกนัภยัท่ีบริษัทใชบ้ริการ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %,  ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ,ค่าระวางน ้าหนักเกิน 20 กิโลกรมั  

• ค่าบริการและค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ท่านละ 150 บาท / วนั / คน  (รวม 4 วนั = 600 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน) 

****หวัหนา้ทวัรไ์ทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบรกิาร**** 

เอกสารที่ประกอบการเดินทางหนังสอืเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดือนนับจากวนัหมดอายุ และเหลือ

หนา้วา่งติดกนัอยา่งนอ้ย 2 หนา้ / การจองทวัร ์ท่านละ 5,000 บาทท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย20วนั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัรช์ าระเงินค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้

ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ไวใ้นรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้ง

ค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งสิ้ น เน่ืองจากรายการทวัรแ์บบเหมาเหมาจ่าย 

หนังสือเดินทาง 

*** กรุณาส่งส  าเนาหนังสือเดินทางใหบ้ริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง 20 วนั เพ่ือทางบริษัทฯ จะไดส่้งใหท้างสายการ

บินเพ่ือออกตัว๋เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง  หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

(นับจากวนัออกเดินทาง) และตอ้งเหลือหนา้ว่างส าหรบัแสตมป์วีซ่ามากกว่า 2 หนา้ข้ึนไป   

 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


6 

 Baan MakkutedCo.,Ltd 

271/5Soi 101 LadPhrao Road KhlongChokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310 
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail :info@bmttour.com 
 

หมายเหต ุ:  

กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้

และบริษัท 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดนิทางหรือปรบัราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

2.ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมายซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นหากเกิดสิง่ของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรมและอุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6. ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ท่านควรอ่านเง่ือนไขต่างๆ ใหค้รบถว้นจนเป็นท่ีพอใจกอ่นช าระค่าบริการ ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ตวัท่านและสมาชกิเอง และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯแลว้ทางบริษัทฯ

จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆในบริษัทฯ ก าหนด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรมได ้

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ท่ีเขา้พกัโดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอด

บุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่

สามารถรบัประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อยา่งนอ้ย 7วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน  

11.ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. การขบัรถในเวยีดนาม จ ากดัความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่โมง (แลว้แต่พ้ืนท่ี) 

13. บริการน ้าด่ืมท่านวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั 

14.ทางบริษัทฯ ซ่ึงไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ี อาทิการนัดหยุดงาน 

จลาจลเหตุวุน่วายหรือภยัทางการเมือง ภยัธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซ่ึงอาจจะท าใหท้างสายการบินงดเวน้การบินตามเวลาท่ี

ก าหนด และ/หรือตารางเวลาบินของสายการบินท่ีใชใ้นเท่ียวบินน้ันๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาท่ีก าหนด โดย

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นจากทั้งทางตรงและทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้จาก

อุบติัเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองจากทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดยทั้งน้ีทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ทุก

ท่านสมาชิกเป็นส าคญั  
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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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