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“

ครบสูตร สุดคุ้มกับเมืองมรดกโลก เวียดนามกลาง
บินตรงสู่เมืองเว้ เที่ยวครบ อาหารดี นอน 4 ดาว
กาหนดการเดินทาง 30 ก.ค. – 02 ส.ค. 58 / 27-30 ส.ค. /24-27 ก.ย.
22-25 ต.ค. 58 / 26-29 พ.ย. / 04-07 ธ.ค. /31 ธ.ค. 58 - 03 ม.ค. 59
วันแรก

กรุงเทพฯ - เว้ - พระราชวังโบราณ (Dai Noi)

07.00 น. คณะพร้ อ มกั น ณ สนามบิ น นานาชาติ สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โ ดยสารระ หว่ า งประเทศ
เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (Viet Jet Air) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวกในการเช็คอิน
09.15 น. นาท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยเที่ยวบินที่ V9 932
10.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Phu Bai International Airport (สนามบินเมืองเว้) นาท่านผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านชมเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าเวียดนามในอดีตยาวนานมาถึง 143 ปี ก่อนที่ระบบกษัตริย์จะล่ม
สลายไปกับสุดท้ายที่ตระกูลเหงียน นาท่านเข้าชม พระราชวังโบราณ
หรือ นครจักรพรรดิ ( DAI NOI ) ที่มีกาแพงล้อมรอบ 3 ชั้น สร้างในปี
ค.ศ. 1845 พระราชวังแห่งนี้สร้างตามความเชื่อแบบจีนโดยพระราชวัง
วัง แห่ง นี้ จึ งสร้ า งแบบพระราชวั งกู้ ก ง หรื อ พระราชวัง ต้ อ งห้ า มของจี น
และพาท่านชมพระราชบัล ลังก์ที่ว่าราชการของกษัต ริย์ ตลอดจนห้อ ง
ทรงพระอักษร ที่ทาการขุนนางทั้งฝ่ายปกครองและกลาโหม ชม ศาลบรรพกษัตริย์ แห่งราชวงศ์
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ค่า

เหงียน แต่มาถูก ทาลายเสียหายจากระเบิดไปอย่างมากในสมัยสงครามเวีย ดนาม นาท่านไป
เยี่ยมชมร้านตัดชุดประจาชาติ อ๋าวหย่าย ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือกซิ้อผ้าสวยๆหลาก
สีหลายลาย และสามารถสั่งตัดให้เสร็จได้ภายใน1วันบริการจัดส่งที่โรงแรม เพื่อให้ท่านได้สวมชุด
ใส่เดินเล่น ถ่ายรูปรอบเมืองในวันรุ่งขึ้นได้ ต่อด้วยนาท่านเลือกซื้อ พลอยธรรมชาติแท้ สีสันสดใส
สวยงาม พลอยเนื้อใสสะอาด ในราคาที่คุณจับจองเป็นเจ้าของได้
รับประทานอาหารค่าที่ ภัต ตาคาร จากนั้นเชิญท่านพั กผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านเข้าสู่ที่ พัก
เมืองเว้ Midtown Hotel (4Star) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เว้ - สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh ) - พระตาหนักอันกุงดิงห์ - ล่องเรือมังกร
วัดเทียนมู่ - ตลาดดองบา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
น าท่ า นชมเมื อ งเว้ เดิ น ทางไปตามทางหลวงเลี ย บชายฝั่ ง ตะวั น ออก เพื่ อ น าท่ า นชม สุ ส าน
จักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ่งเป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที่
12 สร้ า งขึ้ น และถื อ ว่ า เป็ น สุ ส านที่ ง ดงามของสถาปั ต ยกรรมการ
ก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่ง
ผนังด้วยกระเบื้องสี ซึ่งเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รับ
การตกทอดมานับ พั น ปี และภาพเขี ย นอั น วิ จิ ต รบรรจงที่ ฝ้ า เพดานที่
ศิลปินบรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า นาท่านชม พระตาหนักอันกุงดิงห์
เป็นอดีตที่ประทับของพระชนนีในพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว
ทั่วไปเข้าชม ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมที่มี ลวดลายปูนปั้นอ่อนช้อยราวกับพริ้วลมได้ รวมทั้ง
การประดับตกแต่ งภายในอาคารที่ งกับ Wallpaper แบบแฮนด์เ มดที่ รั งสรรค์ ล วดลายด้วยดอก
กุหลาบนานาพันธ์ ให้ล้อไปกับสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เลียนแบบมาจากพระราชวังแวร์ซายส์ นา
ท่านชมร้านของฝาก Specialities of Hue เลือกซื้ออาหารพื้นเมือง อาทิ ขนมเหนียว ขนม
กรอบ ขิงอบแห้งปรุงรส เหล้าหมิงหมาง สมุนไพรบารุงกาลังที่มีสรรพคุณ 108 เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นาคณะลงเรือมังกรล่องแม่นาหอมไปยังวัดเทียนมู่ ชมบรรยากาศที่สวยงาม เพื่อไหว้พระขอพร
ที่เจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้าหอม พร้อมเรื่อง
เล่ า มากมายเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธศาสนา ณ ที่ แ ห่ ง นี้ ยั ง เป็ น ที่ เ ก็ บ รถ
ออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกเนื่องมาจาก มีพระจีนขับ
รถออสติ น คั น ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ โ ชว์ อ ยู่ ที่ วั ด นี้ ไ ปราดน้ ามั น เผาตั ว เอง
ประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทาลายพุทธศาสนา และเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจริม แม่น้าหอม นาท่านละลายทรั พย์ ที่ ตลาดดองบา เป็น
ตลาดที่รวบรวมสินค้า มากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก
รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน
ค่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นชมบรรยากาศคึกคักยามค่าคืนของเมืองเว้
นาท่านเข้าสู่ที่พักเมืองเว้ Midtown Hotel (4Star) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เว้ - ดานัง - นั่งกระเช้าขึนภูเขาบานาฮิลล์ - บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค - ฮอยอัน - ดานัง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
จากนั้นนาท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ ที่อยู่ในดานัง โดยอยู่ห่างจากตัว
เมือ งประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่ งภูเ ขาแห่งนี้ มี ทั้ง รี ส อร์ ท โรงแรม จุ ด
ไฮไลต์ของที่นี่ คือ การนั่งกระเช้าขึ้ นไปข้างบน ทั้งนี้ ก ระเช้า แห่ง บานา
ฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาว
ที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ใน
อดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามา
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กลางวัน

บ่าย

ค่า
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ปกครองเวียดนาม รวมทั้ งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค (Ba Na
Hills Fantasy Park) คือ สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมือง
แห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลายๆโซนให้ร่วมสนุก
กัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้าไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ
รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน
รั บ ประทานอาหารที่ บ านาฮิ ล ล์ บริ ก ารท่ า นด้ ว ยบุ ฟ เฟต์ ส ไตล์
เวี ย ดนามอั น เลิ ศ รส จากนั้ น น าท่ า นชมร้ า นไข่ มุ ก เลื อ กชม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากท้ อ งทะเล โดยเฉพาะไข่มุ ก เม็ ด งาม พาท่ า นแวะ
เลือ กซื้ อไข่มุ ก เม็ ดสวยสิ นค้าขึ้นชื่อของเมื องนี้ ที่นามาเรี ยงร้อ ย
เป็นสร้อยคอ สร้อยข้อมือสามารถซื้อหากลับไปเป็นของกานัล แก่
ตนเอง และคนที่ท่านรัก ด้วยราคาและคุณภาพที่น่าพอใจ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
จาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบ
เฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้าแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่าน
การค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน นาท่านสู่ ฮอยอัน เดินชมย่านการค้าแล้วตรงไปไหว้
พระที่ วัดฟุกเกวี๋ย น ที่ชาวจีนฟุก เกวี๋ยนให้ความเคารพนับถือ ก่อ นออกเรือค้าขายเป็นความสิ ริ
มงคล น าชม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ วั ด กวนอู ศาลเจ้ า ชุ ม ชนชาวจี น ชมสะพานญี่ ปุ่ น
สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชน
หลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า
200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของ
ชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ
ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้า
ปั ก มื อ อั น วิ จิ ต ร
โคมไฟซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ เ มื อ งฮอยอั น เสื้ อ ปั ก
กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจา
ชาติเวียดนาม) ฯลฯ นาท่านแวะชม หมู่บ้านหินอ่อนนอนเนื๊อก ที่มีแหล่งวัตถุดิบหิน อ่อนเนื้อดี
และช่างแกะสลักฝีมือประณีตส่งออกจาหน่ายทั่วโลก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ที่พักเมืองดานัง Muong Thanh Da Nang Hotel (4 Star) หรือเทียบเท่า
ดานัง - วัดหลินอึ๋ง - เว้ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม
น าท่ า นออกเดิ น ทางไปสั ก การะองค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม วั ด หลิ น อึ๋ ง ตั้ ง อยู่ แ หลมเซิ น จร่ า เป็ น วั ด
สร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุ
ทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้ ภายในวิหารใหญ่ของวัด เป็นสถานที่บูชา
เจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวบ้านแถบนี้ นอกจากนี้
ยังมีรู ปปั้น เจ้า แม่ ก วนอิม ซึ่ ง มี ค วามสู งถึง 67 เมตรสู งที่สุ ด ในเวีย ดนาม
ตั้งอยู่บนฐานดอกบัว กว้าง 35 เมตร ยืนหันหลังให้ภูเขาและหันหน้าออก
ทะเล คอยปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งและยังมี
หิน อ่ อ นแกะสลัก เป็ น รู ป 18พระอรหั น ต์ ข นาดใหญ่ อ ยู่ ภ ายในวั ด วั ด แห่ ง นี้
นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอพรแล้ว ยัง
เป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงาม เป็ น อี ก หนึ่ ง จุ ด ที่ ส ามารถมองวิ ว
เมืองดานังได้สวยงามมากได้เวลานาท่านสู่เมืองเว้
รับประทานอาหารเที่ ย งที่ ภั ตตาคาร ทันตรัม ริม หาดลังโก อิ่ม อร่อ ยกับ
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เมนูอาหารทะเลสดๆ ระหว่างทางนาท่านชม ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเยื่อไผ่ 90% ด้วยสรรพคุณของ
เยื่อไผ่จะช่วยกาจัดไรฝุ่นเหมาะสาหรับท่านที่เป็นภูมิแพ้หรือป้องกันการเกิดภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์จะอยู่
ในรูปแบบ หมอน แปรงสีฟัน ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสาหรับทุกเพศทุกวัย
16.00 น. เดินทาง สู่สนามบิน Phu Bai International Airport เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
18.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ V9 933
20.15 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2558
22 – 25 ต.ค.58
4 – 7 ธ.ค. 58
27 – 30 ส.ค.
24 – 27 ก.ย.
26 – 29 พ.ย. 58.
ปีใหม่ !
31 ธ.ค. 58 – 3 ม.ค. 59

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน

1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก
2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มี
เตียง

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

13,900

13,900

13,900

5,000

12,900

12,900

12,900

5,000

15,900

15,900

15,900

5,000

** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ เก็บท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง **
(กรุณาชาระพร้อมค่าทัวร์)
เงื่อนไขในการจอง
1. ชาระมัดจาในวันที่จองที่นั่งละ10,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสาเนา) ส่วนที่เหลือชาระทัง้ หมด
อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ทังเต็มจานวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลาต้องไป-กลับพร้อมคณะ
เท่านั้น)
2. ค่าสัมภาระน้าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
4. ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
5. ค่าอาหารตามรายการระบุ
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6.
7.
8.
9.

ค่ารถรับ-ส่งนาเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
หัวหน้าทัวร์ที่ชานาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ เก็บท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ เที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเลือ
่ นการเดินทางหรือเปลี่ยนโปรแกรมหากสมาชิกเป็นผู้ใหญ่ขั้นต่าไม่

ครบ 35 ท่าน และรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น ถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบ
ช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง
และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทังสินในกรณีดังต่อไปนี **
1. หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน, ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทท
ี่ ่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
3. หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
4. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามา
เลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
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** เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทังหมด **

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 (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าหนังสือเดินทาง )
NO Status

Special Request

Name

Family Name

Date of Birth

Member No.

