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NT230
ทวัรเ์วยีดนามใต ้โฮจมินิห ์ดาลดั มยุเน่ 4 วัน 3 คนื (DD)
ทัวรเ์วยีดนาม , 4 วัน 3 คนื ,

LA SAPINETTE  , Lotus Mui Ne Resort

โฮจมินิห ์- อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห ์- ยา่นไชน่าทาวน ์- วดัเทยีนเฮา - ฟานเทยีด - บา้นเพยีน
Sand Dune Fairly Stream - ทะเลทรายมยุเน่ - ทะเลทรายแดง - ฟานเถยีตฮารเ์บอร ์- ดาลดั 

น้าํตกดาลนัตา - พระราชวงัฤดูรอ้น - นงักระเชา้ไฟฟ้า - วดัตกัลมั - สวนดอกไม ้- ตลาดเบนถนั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - โฮจมินิห(์สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห)์ - โฮจมินิหซ์ติ ี- อนุสาวรยีป์ระธานาธบิดโีฮจมินิห ์-
โบสถน์อรธ์เธอดมั - ผา่นชมยา่นไชนา่ทาวน ์- ฟานเทยีด(มุยเน)่

04.30 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Nok Air โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ

07.35 น.
ออกเดนิทางสู ่นครโฮจมินิห ์โดย สายการบนินกแอร ์เทยีวบนิท ีDD3210

09.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิตนั เซนิ นกึ นครโฮจมินิห ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง



นําทา่นเขา้สู ่ใจกลางมหานครโฮจมินิห์
ชมเมอืงในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรังเศสและสวนกลางเมอืงชมความสวยงามตา่งๆทฝีรังเศสเป็นผูทุ้ม่งบประมาณเนรมติเมอืครังทคีดิวา่จะไดเ้ป็นผูค้รอบครองเมอืงแหง่นี

ชม โบสถน์อรท์เธอดาม ไดจํ้าลองมาจากโบสถน์อเธอรด์ามในฝรังเศสมาสรา้งไวท้นีี หรือเรียกอกีอย่างวา่ “โบสถพ์ระแม่มารี”บรเิวณกลางเมอืง
บนถนน Han Thuyen ไดรั้บการกอ่สรา้งตังแตปี่พ.ศ. 2420 ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6
ปีโบสถนี์ไม่มกีารประดับดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์รสิตท์อีนืเพราะไดรั้บความเสยีหายจากสงครามโลกครังท ี2
สําหรับโบสถแ์หง่นีไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามงดงามมากทสีดุแหง่หนงึใน
เวยีดนามโดยในแตล่ะวันมนัีกทอ่งเทยีวมาเยือนมากมายลักษณะของตัวโบสถเ์ป็นรูปแบบของสมัยอาณานคิม มหีอคอยคู ่สเีหลยีมอยู่ดา้นบนสงู
40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ทงีดงามของโบสถแ์หง่นีดา้นหนา้โบสถม์รีูปปันขนาดใหญ่สขีาวเดน่เป็นสงา่
ของพระแม่มารีนักทอ่งเทยีวนยิมเขา้มาชมกันมาก เพราะเป็นเสมอืนสญัลักษณ์ร่วมอันหมายถงึการเขา้มาของตะวันตก
และเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญอย่างหนงึของโฮจมินิห์

ชม ททํีาการไปรษณียท์ใีหญท่สีดุและสวยทสีดุของเวยีดนาม เป็นสถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหวา่งตะวันออกกับตะวันตกไดอ้ย่างลงตัว
นําทา่นผา่นชมย่านไชน่าทาวน ์ใหท้า่นไดส้มัผัส และชมชวีติความเป็นอยู่ของชาวจนีในเวยีดนาม

จากนันชม วดัเทยีนเฮา วัดจนีในเขตไชน่าทาวน์
ทสีรา้งอุทศิใหก้ับแม่พระผูคุ้ม้ครองชาวเรือหรือเทพเีทยีนหาวโดยชาวพทุธกวางตุง้ในชว่งปลายศตวรรษท ี18
ชาวเวยีดนามเชอืวา่เทพอีงคนี์มกีอ้นเมฆเป็นพาหนะ
เพอืชว่ยคุม้ครองผูค้นใหร้อดพน้จากอันตรายจากมหาสมุทรทังปวงใหท้า่นนมัสการเจา้แม่เทยีนเฮาดว้ยธปูวง ซงึเมอืจดุแลว้สามารถอยู่ไดน้านถงึ 7
วัน

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร Buffet Hoang Yen

บา่ย
นําทา่น เดนิทางสูจ่งัหวดัฟานเทยีด ระยะทางประมาณ 250 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง
จังหวัดฟานเทยีดเป็นเมอืงตากอากาศและยังเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทางทะเลทสีวยงามมชีอืเสยีงของประเทศเวยีดนาม
ทังชายทะเลทสีวยงามและทา่นยังจะไดส้มัผัสมนตเ์สน่หแ์หง่ทะเลทรายตะวันออก
ระหวา่งการเดนิทางทา่นจะไดช้นืชมววิทวิทัศนแ์ละวถิชีวีติของชาวเวยีดนาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Tien Dat hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ฟานเทยีด(มุยเน)่ - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ดาลดั - สามารถชอ้ปปิงทถีนนคนเดนิเมอืงดาลดั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม Sand Dune-Fairly Stream ธารน ้าํสแีดงทางธรรมชาต ิชมความงดงามของชนัดนิ ทสีงูลดลันกัน สลับกับสสีนัของดนิทรายทสีวยงาม
และทะเลทแีสนสงบ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลทรายมุยเน ่(Red and White sand dunces) ภเูขาทรายสเีหลอืงทองอันกวา้งใหญ่สดุสายตา
สมัผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภเูขาทะเลทราย ชงึมทีะเลทรายขาว
กองภเูขาทรายสขีาวสดุขอบฟ้าเหมอืนทะเลทรายซาฮารา อสิระใหท้า่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ

จากนันไป ชมทะเลทรายแดง ทเีกดิจากการรวมตัวกันของทรายสแีดงจากสนมิเหล็กจนเป็นบรเิวณกวา้ง
เพลดิเพลนิกับการถ่ายรูปสดุทา้ยกอ่นทานอาหารกลางวันนําทา่นไปสมัผัสวถิขีองชาวประมงกันทฟีานเถยีตฮารเ์บอร ์ตังอยู่บรเิวณปากแม่น ้าํคาตี
เป็นจดุศนูยร์วมของเหลา่เรือประมงนับรอ้ยๆลําสดุลกุหลูกูตา

**ราคานไีมร่วมคา่กจิกรรมตา่งๆ** อาทเิช่น
- บรกิารสไลดเ์ดอรบ์นทะเลทราย (150 บาท)



- ขับรถ ATV 40 นาท ี2000 บาท/คัน นังได ้1-2 คน
- นังรถจบิชมววิบนยอดภเูขาทะเลทรายรถ1คันนังได ้5 ทา่น (คา่ใชจ้า่ยประมาณ 1,200บาท)

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงดาลดั ตังอยู่ทางเหนือจากนครโฮจมินิห ์เป็นเมอืงทมีอีากาศเย็นตลอดทังปี เพราะเป็นทรีาบสงูขนาดใหญ่
อยู่เหนือกวา่ระดับน ้าํทะเลกวา่ 1500 เมตร ทําใหอ้ากาศโดยเฉลยีทังปีอยู่ทเีพยีง 18-20 องศาเซลเซยีส
ในสมัยกอ่นชาวฝรังเศสนยิมมาสรา้งบา้นพักตากอากาศทเีมอืงนีเป็นจํานวนมากทําใหทั้วเมอืงมบีา้นพักของราชการชาวฝรังเศสหลงเหลอือยู่จํานวนมาก
นับเป็นเมอืงทมีเีสน่หอ์ย่างยงิสําหรับนักทอ่งเทยีว โดยใชเ้วลาประมาณ 7-8 ชวัโมง

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอสิระตามอัธยาศัย ทา่นสามารถชอ้ปปิงท ีถนนคนเดนิเมอืงดาลดั

ทพีกั
Ngoc Phat hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ดาลดั - Crazy house - น้าํตกดาลนัตา - พระราชวงัฤดรูอ้น - นงักระเชา้ไฟฟ้า - วดัตกัลมั - สวนดอกไม ้- ดาลดั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชม บา้นเพยีน (Crazy House) บา้นสไตลแ์ปลก  ๆทอีอกแบบโดยฝีมอืลกูสาวประธานาธบิดคีนท ี2 ของเวยีดนาม
ซงึเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรังเศสไดแ้รงบันดาลใจจากนยิายเรืองดัง "Alice in Wonderland" 

นําทา่นเดนิทางไปชม น้าํตก Datalla Water Fall น ้าํตกทสีวยทสีดุในดาลัด ซงึอยู่นอกเมอืงไปทางทศิใตป้ระมาณ 5
กโิลเมตรน ้าํตกดาตันลาเป็นน ้าํตกทไีม่ใหญ่มากแตม่คีวามสวยงาม
เนืองจากสภาพแวดลอ้มตา่งๆทเีกอืหนุนทําใหม้นัีกทอ่งเทยีวแวะมาเทยีวชมกันเป็นจํานวนมาก โดยทา่นจะไดส้นุกกับการนังรถรางลงไปดนู ้าํตก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นนัง กระเชา้ไฟฟ้า เพอืขนึชมทวิทัศนท์สีวยงามของดาลัทจากมุมสงูสําหรับกระเชา้ไฟฟ้าแหง่นี
เป็นระบบกระเชา้ททัีนสมัยทสีดุของประเทศเวยีดนามและมคีวามปลอดภัยสงูเพอืชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ ์หรือ เตวยีนลมั
(Tuyen Lam Lake) ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงดาลัดประมาณ 5 กโิลเมตร ทะเลสาบพาราไดซ ์หรือ ตูเ้หยีนลัม
เป็นสถานททีเีหมาะในการมาพักผอ่นสามารถมองเห็นทะเลสาบสเีขยีวมรกตกับทวิสนทยีืนตน้ตระหงา่นปกคลมุทกุขนุเขาการนังเคเบลิคาร์
สามารถมองเห็นเมอืงดาลัดไดทั้งเมอืง เห็นป่าอันงดงาม

ชม วงัฤดรูอ้นของกษตัรยิเ์บา๋ได ๋ตังอยู่นอกเมอืงไปทางทศิตะวันตกเฉียงใตป้ระมาณ 5 กโิลเมตรพระราชวังฤดรูอ้นของจักรพรรดเิบา๋ได่
จักรพรรดอิงคส์ดุทา้ยของเวยีดนามไดรั้บการออกแบบและปลกุสรา้งอยู่ใตร้่มเงาของทวิสนใหญ่ซงึพระราชวังแหง่นีใชเ้วลาการกอ่สรา้งถงึ 5
ปีโดยเรมิกอ่สรา้งเมอืปี พ.ศ.2476 ซงึภายในตัวตกึมหีอ้งภาพของพระเจา้เบา๋ได ่พระมเหส ีพระโอรส ธดิาและมหีอ้งสําหรับทรงงาน ในปี พ.ศ.
1975 พระเจา้เบา๋ได ่เสด็จออกจากประเทศเวยีดนามไปพํานักยังประเทศฝรังเศสพระราชวังแหง่นีจงึกลายเป็นทพัีกของเจา้หนา้ทพีรรคคอมมวินสิต์

จากนันนําทา่นชม สวนดอกไมเ้มอืงหนาวดาลดั สรา้งขนึโดยจักรพรรดเิบา๋ได ๋บนเนือทกีวา้งใหญ่ สบืเนืองจากเมอืงดาลัด ไดรั้บ สมญานามวา่
เป็นเมอืงแหง่ดอกไม ้สวนแหง่นีจงึเป็นสถานท ีทรีวบรวมพรรณไมต้า่งๆของเมอืงดาลัดไวอ้ย่างมากมาย ทังไมด้อก ไมป้ระดับ ไมย้ืนตน้ เป็นตน้

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Ngoc Phat hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4



ดาลดั - นครโฮจมินิห ์- ตลาดเบนถนั - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงโฮจมินิท ์มรีะยะทางประมาณ 200 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5-6 ชวัโมง

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นผอ่นคลายกับการชอ้ปปิง ณ ตลาดเบนถนั ตลาดพนืเมอืงอันพลกุพลา่นของนครโฮจมินิห์
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิงสนิคา้ของฝากของทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืง อาทเิชน่ เครืองเทศ อาหารแหง้ หมูยอ ผักผลไมส้ด ไมแ้กะสลักเ
และผา้ปักนานาชนดิ

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิ ตนั เซนิ นกึ เพอืเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมอืง

20.45 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกแอร ์เทยีวบนิท ีDD 3219

22.25 น.
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรเ์วยีดนาม
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี19 กันยายน 2562 เวลา 11:48 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรเ์วยีดนาม

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิลกรมั / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรมั / การบนิไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2
ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท

• คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

• ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้
(15ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้งึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวัในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณที่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมดัจําให ้



แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัคา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิเป็นกรณไีป (อาท  ิกรณอีอกตวัเครอืงบนิไปแลว้
หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหกัเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทเีกดิขนึแลว้กบัท่านเป็นกรณไีป

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีมว่า่เหตผุลใดๆ กต็ามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

เงอืนไขในการจอง

• กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจาํ 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3
วนัหลงัจากทําการจองแลว้

• การชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15
วันท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกาํหนดเนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิมฉิะนันจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

หมายเหตุ

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

• โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง
และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต่าํ 6 หนา้

• โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดท้ังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้
โดยทางบรษัิทฯจะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*

• หากท่านทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
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