
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทีย่วชมเมอืงเศรษฐกจิ โฮจิมนิห์ซิตี ้- เมอืงดอกไม้ ดาลดั - เมอืงทะเลทราย มุยเน่ 
แถมฟรี! น่ังรถจิ๊บ ตะลยุทะเลทราย - ช้อปป้ิงจุใจ ตลาดเบนถัน 

อิม่อร่อยกบัอาหารค า่บนเรือ แสนโรแมนติกพร้อมชมโชว์สุดอลงัการ 
น่ังกระเช้าไฟฟ้าชมววิทวิทศัน์เมอืงดาลดั ไหว้พระทีว่ดัตั๊กลมั (Truc Lam) 

Wifi on Bus - พเิศษ! ทานอาหาร Buffet นานาชาติ  
แถมฟรี ชุดซินจ่าว (เส้ือยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือ+ร่ม+ขนมปังเวยีดนาม) 

 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-โฮจิมนิห์ซิตี–้อโุมงค์กู่จ–ีล่องเรือชมทศันียภาพแม่น า้ไซง่อนยามค า่คนืพร้อมอาหารเยน็+ 
                      ชมโชว์บนเรือ        (เช้า/กลางวนั**พเิศษอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ/เยน็) 

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียประตู 2 Thai AirAsia 
(FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (รับชุดของแถมที่หัวหน้าทวัร์ ณ วนัเดินทางค่ะ) 

07.55น . ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินท์โดยเท่ียวบิน FD 650 (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
09.15 น. เดินทางถึง สนามบิน Tan Son Nhatนครโฮจิมินห์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ่น

ทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) น าท่านเดินทางดว้ยรถโคช้ปรับอากาศเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองนครโฮจิมินห์ 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **พเิศษ!!อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาต ิ

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกู่จี ชม อุโมงค์กู่จี อุโมงคข์องชาวเวียดกงท่ีขุดข้ึนขนาดพอดีกบัตวัในสมยัท่ีท าสงคราม
กบัทหารเวียดนามใตแ้ละกองทพัอเมริกนั รวมถึงกองทหารพนัธมิตรจากนานาประเทศท่ีชาวเวียดนามจะตอ้งใช้ชีวิตอยูภ่ายใต้
อุโมงค์น้ี ซ่ึงในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศยัอยู่ภายใตอุ้โมงค์น้ีถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยงัเคยใช้เป็นท่ี



 

บญัชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภยั ซ่ึงมีความยาวกวา่ 200 กิโลเมตรและอุโมงคน้ี์ยงัสามารถทะลุออกแม่น ้ าไซ่ง่อนไดด้ว้ย 
ร้อมชมภาพถ่ายและวดีีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม 
ค ่า  บริการอาหารเย็น พิเศษ รับประทานอาหารค ่าพร้อมชมโชว์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของแม่น ้าไซง่อน 
แม่น ้าสายหลกัของนครโฮจิมินห์พร้อมขบักล่อมดว้ยเสียงเพลงจากนกัร้องชาวพื้นเมืองชมโชวก์ารแสดงจากสาวเวียดนามให้ผอ่น
คลายสบายอารมณ์ โดยโชวต่์างๆจะผลดัเปล่ียนกนัไปในแต่ละวนั เป็นภตัตาคารลอยน ้ า ท่ีอยูบ่นเรือขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น ใชเ้วลา
ล่องตามล าแม่น ้าไซ่ง่อนชมทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงามยามค ่าคืน ประมาณ 1 ชัว่โมง 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โรงแรมHOANG PHU GIA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว** 

วนัทีส่อง โฮจิมนิห์-ฟานเทยีด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมล าธาร FAIRYSTREAM  
                       (เช้า/กลางวนั/ค า่) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่จงัหวดัฟานเทียด (PhanThiet) ระยะทางประมาณ 250 ก.ม. (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 

ชม.คร่ึง) ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ วิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ชาวบา้นจะประกอบอาชีพ ท าไร่ ท าสวน เป็นวิถิชีวิตท่ี
เรียบง่าย ส่ิงท่ีท่านจะไดส้ัมผสัคือ การจราจรท่ีคบัคัง่เต็มไปดว้ยจกัรยานยนต ์ในเมืองโฮจิมินห์ซิต้ีท่ีมีมาท่ีสุดในโลก ประมาณ 7 
ลา้นคนั ส่ิงแรกท่ีจะติดตราตรึงใจและคงอยูใ่นโสตประสาทคุณมิรู้ลืมคือ "เสียงแตรรถ" หลงัจากนั้นเม่ือเดินทางถึงจงัหวดัฟาน
เทียด หรือเรียกอีก ช่ือวา่ “มุยเน่”บรรยากาศคลา้ย ๆเกาะชา้งในเมืองไทย 
เทีย่ง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน น าท่านชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง (Red Sand  Dune) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากและอยูใ่กล้
ชายทะเลเมด็ทรายละเอียดสีแดงละเอียดราวกบัแป้ง เนินทรายจะเปล่ียนรูปร่างไปตามแรงลมท่ีพดัผา่นมา ชมและสัมผสั ความ
ยิง่ใหญ่เมด็ทรายละเอียดสีแดงของ ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) หรือท่ีเรียกวา่ทะเลทรายขาวทะเลทรายท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เวยีดนามหรือ ซาฮาร่า แห่งเวียดนามแถมฟรีค่ารถจ๊ิฟเท่ียวชมทะเลทราย พาชม ล าธารนางฟ้า Fairy Stream ล าธารน ้าสายเล็กๆ
ท่ีไหลลดัเลาะผา่นโตรกหนา้ผาไปยงัทะเล ดินในบริเวณล าธารท่ีน ้าไหลผา่นไปมีลกัณณะเน้ือละเอียดเป็นดินสีแดงอมส้ม ตดักบั
เมฆขาว  
ค ่า  บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั TIEN DAT MUINEรีสอร์ทติดริมทะเลหรือเทียบเท่า 

วนัทีส่าม ดาลทั-น า้ตกDATANLA-พระราชวงัฤดูร้อน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า-สนุกสนานกบั ROLLER  
                      COASTER –วดัตั๊กลมั-สวนดอกไม้-ช้อปป้ิงตลาดราตรีดาลทั (เช้า/กลางวนั/เยน็)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ออกเดินทางสู่เมือง ดาลัด ระยะทางประมาณ 180 ก.ม.(ประมาณ 4 ชม.คร่ึง) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผสั

บรรยากาศรอบๆขนุเขา ไปเร่ือยๆ ซ่ึงท่านจะเห็น ไร่แกว้มงักร ไร่กาแฟ ซ่ึงเส้นทางท่ีน าท่านไปจะผา่นเขาหลายลูกเป็นเส้นทางท่ี
สะดวกสบาย เม่ือเดินทางถึง ดาลทั ซ่ึงเป็นเมืองท่ีถูกกล่าวขานวา่เป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวนัออก” เมืองแห่งดอกไม ้เมืองแห่ง
ดอกไมผ้ลิ เมืองแห่งความรัก “ ท่านจะได้สัมผสักับบรรยากาศอนัหนาวเย็น เพราะเมืองน้ีอยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจาก
ระดบัน ้ าทะเล เลยไดเ้ป็นสถานท่ีพกัร้อนของชาวฝร่ังเศส ตั้งแต่สมยัอาณานิคมฝร่ังเศสเป็น 100 ปี แล้ว ท่านจะไดส้ัมผสักบั
ธรรมชาติสวยงามและชมสถาปัตยกรรมแบบทั้งสมยัเก่าและสมยัใหม่ลอ้มรอบดว้ยทิวทศัน์สน เป็นหมู่บา้นท่ีเต็มไปดว้ยสีสัน



 

สวยงาม หลายหลากสีเหมือนลูกกวาด เป็นเมืองแห่งโรแมนติค เหมาะส าหรับคู่รัก หรือท่านท่ีตอ้งการไปพกัในเมืองท่ีสงบ 
บรรยากาศดีๆ เมืองดาลทั อากาศจะหนาวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงเดือนตุลาคม– มีนาคม และจะมีการจดัเทศกาลดอกไม ้ทุกๆ
เดือน ธนัวาคมของทุกปี บางเดือนท่านจะเห็นดอก ซากุระ ท่ีเมืองดาลทัน าท่านเท่ียวชม พระราชวงัฤดูร้อนบ๋าวได๋ของจกัรพรรดิ 
องค์สุดท้ายของเวียดนามประทบัของกณตัริยเ์บ๋าได๋จกัรพรรดิองค์สุดทา้ยของประเทศเวียดนามในยามท่ีพระองค์เสด็จแปร
พระราชฐานมา ณ เมืองดาลดั ท่ีน่ีนบัวา่เป็นพระราชวงัหลงัสุดทา้ยท่ีสร้างข้ึนในสมยัฝร่ังเศสเรืองอ านาจอีกดว้ย!!น าท่านเดินทาง
สู่น ้าตกDATANLAซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และสนุกสานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!! ทุกท่านจะได้น่ัง
ROLLER COASTER ลงไปชมน ้าตก ท่านจะไดรั้บประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีไม่ควรพลาด 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

น่ังกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวทิวทศัน์เมืองดาลดัจากมุมสูงและน าท่านไหวพ้ระท่ีวัดตั๊กลัม (Truc Lam)วดัพุทธในนิกาย
เซน (ZEN) แบบญ่ีปุ่น ภายในวดัตกแต่งสวยงามดว้ยสวนดอกไมน้ าท่านเท่ียวชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลดั ตั้งอยูท่างทิศใต้
ของทะเลสาบชวนฮวางบนถนนฟูดงเตียนหวุง ดาลดัไดรั้บการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม ้ท่ีน่ีจะมีดอกไมบ้านสะพร่ัง
ตลอดปี สวนดอกไมเ้มืองหนาวแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2409 เพื่อให้ปรึกณาดา้นการเกณตรกรทางภาคใต ้ต่อมาไดท้  าการรวม
รวบพรรณไมม้ากมายทั้งไมด้อก ไมป้ระดบั ไมต้น้ และกลว้ยไมพ้นัธ์ุต่าง ๆ ซ่ึงกลว้ยไมต้ดัดอกจ านวนมากถูกส่งออกจากดาลดั 
นอกจากดอกไม ้พืชผกัเมืองหนาวกอ้สามารถปลูกไดดี้ไม่แพก้นั ท าใหด้าลดัเป็นแหล่งผลิตพืชผกัเมืองหนาวของประเทศ 
ค ่า        บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร ณ ภัตตาคาร 

หลงัอาหารน าท่าน ช้อปป้ิงตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลทั ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อาทิ ดอกไม,้ เส้ือ
กนัหนาว,ผลไมฤ้ดูหนาวทั้งสดและแหง้, ผกันานาชนิด, ขนมพื้นเมือง, กาแฟและชา เป็นตน้ 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั VIETSOVPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี่ ดาลทั-โฮจิมนิห์-จัตุรัสโฮจิมนิห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมนิห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม- 
                     ช้อปป้ิงตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ                                                       (เช้า/กลางวนั/-)          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางกลบัสู่นครโฮจิมินห์ โดยรถโคช้ปรับอากาศจากดาลทัสู่นครโฮจิมินท์  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนัณภัตตาคาร 
น าท่านชมจัตุรัสโฮจิมินห์และอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์โบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกวา่100 ปีก่อสร้างแบบ

NEO-ROMAN นบัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดแห่งหน่ึงของโฮจิมินห์ซิต้ีชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวนัตก
ปัจจุบนัใชเ้ป็นหอสวดมนตส์ าหรับผูท่ี้เป็นคริสตศ์าสนิกชนเชิญท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึกน าท่านชมที่ท าการไปรษณีย์กลางท่ีมี
ลกัณณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลังจากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี ตลาดเบนถันตลาดสินคา้พื้นเมืองเช่น รองเทา้ คริสตลั 
กระเป๋า ของท่ีระลึก ส่ิงของเคร่ืองใชต่้าง ๆ มากมาย สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินTan Son Nhat 
21.35 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่ FD 659 

(บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
23.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

********************************************************************  
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทางราคาทวัรเ์วยีดนาม โฮจมิินห ์มุ่ยเน่ดาลทั 4 วนั 3 คืน บิน FD 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กมีเตยีง พกัเดี่ยว 

14 เม.ย.61 17 เม.ย.61 25 13,999 13,999 12,999 4,500 

20 เม.ย.61 23 เม.ย.61 25 11,999 11,999 10,999 4,500 

27 เม.ย.61 30 เม.ย.61 25 11,999 11,999 10,999 4,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 25 11,999 11,999 10,999 4,500 

4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 25 11,999 11,999 10,999 4,500 

11 พ.ค.61 14 พ.ค.61 25 11,999 11,999 10,999 4,500 

18 พ.ค.61 21 พ.ค.61 25 11,999 11,999 10,999 4,500 

25 พ.ค.61 28 พ.ค.61 25 11,999 11,999 10,999 4,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 
- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 



 

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริณทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน
เน่ืองจากบริณทัไดท้ าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีทีม่กีารยกเลกิการเดนิทาง แม้จะยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนการเดนิทางบริษัทจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจากบริณทัมีค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผ่านทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริณทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บ
ใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพ่ือยนืยนั 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริณทัฯทราบ
ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริณัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
    
 
 
หมายเหต ุ
1.บริณทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริณทัฯยนิดีคืนเงินให้
ทั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริณทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติ
การจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริณทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริณทัฯ ทางบริณทัฯ จะขอถือวา่ท่าน
รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริณทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริณทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มสิีทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านั้น 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


