MUSH162980

พิเศษ.!!! ล่ องเรือแม่ น้ำไซ่ ง่อน+ดินเนอร์

วันแรก สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมนิ ห์ - Sand dune - Fairly stream - ทะเลทรายมุยเน่ – ฟานเทียต (-/L/D)
03.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ อาคาร 1 (ชั้น 3 ประตู 4) เคาน์ เตอร์ เช็คอิน
สายการบินไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่าน
05.25 น.
ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ โดย เที่ยวบินที่ SL176
07.00 น.
เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมนิ ห์ เมืองใหญ่อนั ดับหนึ่ งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยูบ่ ริ เวณดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง เป็ นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริ มทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้ เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร Tam Chau ที่เมือง Dong Nai หลังจากนั้นนาคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง
เมืองฟานเทียต ฟานเทียต เป็ นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้
ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเวียดนาม ถึงฟานเทียต นาท่ าน
สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่ าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออก
หาปลาในยามค่าคืน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็ นลาน
ทรายกว้างที่มีชื่อเสี ยงของเมืองมุยเน่ แล้วนาท่าน ชม “แกรนด์ แคนย่อนแห่ งเวียดนาม” ลาธาร FAIRY STREAM ที่

เย็น

วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

เกิดจากการกัดเซาะของน้ าและลมเป็ นลาธารลึกกว่า 20 เมตร เปิ ดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาท่าน สู่ ทะเลทรายขาว กองเนิ นภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุด
สายตา มองไปทางไหนจะเห็ น เพียงผืน ทรายและท้องฟ้ าเท่ า นั้น ไม่ไกลกัน มีแหล่งน้ าจื ด (โอเอซิ ส) ส าหรั บ ให้
นักท่องเที่ยวใช้พกั ผ่อน ถ่ายรู ป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ ว่าจะเป็ น เช่ ารถจีป๊ หรือ
รถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสู งกว่ า 40 เมตร (ค่ าใช้ จ่ายใน
การกิจกรรมต่างๆ ไม่รวมในค่าบริการทัวร์ )
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Vietnam home Restaurant
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั PEACH RESORT เชิญท่านพักผ่อนหรื อท่องราตรี ตามอัธยาศัย
ฟานเทียต -นา้ ตกดาทันลา -กระเช้ าไฟฟ้ า - วัดติก๊ ลาม – พระราชวังฤดูร้อน – วัด Van Hanh ตลาดไนท์
บาร์ ซ่า (B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปยัง เมือง ดาลัด (ใช้ ระยะเวลาเดินทาง
ประมาณ 5ชม.) อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็ นอีกหนึ่ งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงอันและโรแมนติค ที่สุดและของ
เวียดนามเนื่องจากตั้งอยูบ่ นที่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทาให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้กระทั้งใน
ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรื อน
ต่างๆปลูกสร้างรู ปแบบสถาปั ตยกรรมฝรั่งเศส เนื่ องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้คน้ พบเมืองดาลัด และ
เห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็ นเมืองตากอากาศสาหรับชาว
ฝรั่งเศส ถึง ดาลัทนาท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่ าอันร่ มรื่ นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและ
สัมผัสกับความสวยงามของ นา้ ตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ าตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสี ยง อีกหนึ่ งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!!
บริ ก ารอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสู่ สถานี ก ระเช้ าไฟฟ้ า เคเบิล คาร์ กระเช้ าไฟฟ้ าแห่ ง นี้เป็ นกระเช้ าไฟฟ้ าที่
ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้ง
เมือง ที่ต้งั อยูท่ ่ามกลางหุ บเขาอันสวยงาม จากนั้นนาท่าน ชม วัดติก๊ กลาม เป็ นวัดที่สร้างอยูบ่ นเนินเขาเหนือ ทะเลสาบ
เตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยนื ต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขาจากนั้นนาท่านชม
พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริ ยเ์ บ๋ าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็ น
พระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรื องอานาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทาให้จกั รพรรดิ์บ๋าว
ได้ตอ้ งลี้ภยั ไปอยูฝ่ รั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย ต่อไปจะนาท่านเดินทางชม“หุบเขาแห่ ง
รัก”(LoveValley) ที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคของหุบเขาที่มี
ความงดงาม และเป็ นที่ยอดนิ ยมของคู่รักที่นิยมมาถ่ายรู ปคู่ เก็บไว้เป็ นภาพแห่ งความทรงจาท่านยังได้เพลิดเพลินกับ
สวนผักและผลไม้อีกนานาชนิดถ้ ายังมีเวลาจะทาท่ านไปทาบุณทีวดั Van Hanh )

เย็น

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
จากนั้น
คา่

วันที่สี่
เช้ า

07.55 น.
09.15 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant ... พร้ อมเสริฟไวน์ ดาลัด ...จากนั่นนาท่านเดินทางสู่
ย่าน ช้ อปปิ้ งตลาดไนท์ บาร์ ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิด ตามอัธยาศัย
ที่พกั เข้ าที่พกั VIETSOPETRO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – โฮจิมนิ ห์ – ตลาดเบนถัน - ท่ องราตรี โฮจิมนิ ห์
(B/L/D)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังอาหาร นาท่ านเดินทาง ชม สวนดอกไม้ เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รู ปทรง
และสี สัน แปลกตา ซึ่งเป็ นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติก จากนั้น นาท่านเดินทางไปสู่
นคร โฮ่ จมิ นิ ห์ (ใช้ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 8 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ระหว่างทางหลังจากนั้นนาท่าน เดินทางไปสู่เมืองโฮจิมินห์ถึงเมืองโฮจิ
มินห์
นาท่านชอปปิ้ งที่ ตลาดเบนถัน อิสระเลือกซื้อสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบนเรือ ล่องไปตามแม่นา้ ไซ่ ง่อน ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่าคืน ของเมืองโฮจิมิน ห์
ซิตี้ หรื อจะเลื อ กสนุ ก สนานกับ วงดนตรี พื้ น เมื อ งที่ บ รรเลงเพลงอย่างสนุ ก สนาน จากนั้ น น าท่า นเข้า สู่ ที่พ กั
HOCHIMIN เชิญท่านพักผ่อนหรื อท่องราตรี ตามอัธยาศัย
เข้ าที่พกั SENVIET HOTEL / UNIVAL HOTEL หรือเทียบเท่ า 3 ดาว
โฮจิมนิ ห์ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
บริการอาหารเช้ า แบบกล่อง
นาคณะท่านออกเดินทางไปที Tan Son Nhat International Airport เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ- ตรวจเช็คเอกสาร
และสัมภาระ
เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินทิ่ SL177
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ 

พักเดี่ยว

จานวนที่

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

9 – 12 ธ.ค 59

12,999

12,999

3,500

25

23 - 26 ธ.ค 59

11,999

11,999

3,500

25

30 ธ.ค – 2 ม.ค 60

14,999

14,999

4,000

25

31 ธ.ค – 3 ม.ค 60

14,999

14,999

4,000

25

20-23 ม.ค 60

10,999

10,999

3,500

25

10 – 13 ก.พ 60

12,999

12,999

3,500

25

24 – 27 ก.พ 59

10,999

10,999

3,500

25

10 – 13 มี.ค 60

10,999

10,999

3,500

25

24 – 27 มี.ค 60

10,999

10,999

3,500

25

อัตรานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่น **** ไม่มรี าคาเด็ก****
ราคานีเ้ ป็ นราคาโปรโมชั่นเมือ่ จองทัวร์ แล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลง ยกเลิก ขอคืนเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์ ได้ ในทุกกรณี
หมายเหตุ:
1.อัตราค่าบริ การเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินช่วงเทศกาลเมื่อจองทัวร์ไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงเลื่อนวันเดินทางได้และ/หรื อขอคืนเงินค่า
ทัวร์ค่าจองทัวร์
2.กรุ๊ ปออกเดินทางต้องมีจานวนไม่ต่ากว่า 15 ท่านขึ้นไป
3.บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนอัตราค่าบริ การเนื่องจากค่าภาษีเซอร์ชาร์ทน้ ามันสายการบินปรับขึ้นและ/หรื อมีผลมาจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
4.กรณี ที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยสายการบินภายในประเทศกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯก่อนทาการจองมิฉะนั้นบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

อัตรานีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับกรุ งเทพฯ – โฮจิมน
ิ ห์ - ดาลัด - โฮจิมินห์ – กรุ งเทพชั้นประหยัด
• ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าภาษีสนามบินกรุ งเทพฯและโฮจิมน
ิ ห์
• ค่าที่พกั โรงแรมพักห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
• ค่ารถรับ-ส่ งสนามบินและรายการทัวร์ตลอดรายการ
• อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาทตามเงือนไขของบริ ษทั ประกันภัยที่บริ ษทั ใช้บริ การ

อัตรานีไ้ ม่รวม
• ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %, ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ,ค่าระวางน้ าหนักเกิน 20 กิโลกรัม
• ค่าบริ การและค่าใช้จ่ายส่ วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่ านละ 150 บาท / วัน / คน (รวม 4 วัน = 600 บาท / ลูกค้า 1 ท่ าน)
****หัวหน้ าทัวร์ ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ****
เอกสารทีป่ ระกอบการเดินทางหนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และเหลือหน้าว่างติดกันอย่าง
น้อย 2 หน้า /
เงื่อนไขการจองทัวร์ : ท่ านละ 5,000 บาท // ที่เหลือชาระก่อนการเดินทางอย่างน้ อย20วัน
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และ
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใด
รายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น เนื่องจาก
รายการทัวร์แบบเหมาเหมาจ่าย

หนังสือเดินทาง
*** กรุ ณาส่ งสาเนาหนัง สื อ เดิน ทางให้ บ ริษัท ฯ ก่ อ นออกเดิน ทาง 20 วัน เพื่อ ทางบริษัทฯ จะได้ ส่งให้ ทางสายการบิน เพื่อออกตั๋ว
เครื่องบิน ***เอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางต้ องเหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป (นับจากวันออกเดินทาง) และต้ อง
เหลือหน้ าว่างสาหรับแสตมป์ วีซ่ามากกว่า 2 หน้ าขึน้ ไป
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพือ่ ความถูกต้องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างท่ านลูกค้าและบริษัท
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มผี ้รู ่ วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ท่านควรอ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้ครบถ้วนจนเป็ นที่พอใจก่อนชาระค่าบริ การ ทั้งนี้เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่าน
และสมาชิกเอง และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆในบริ ษทั ฯ กาหนด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรมได้
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพักโดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9.กรณี ผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริ ษทั
ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11.ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู้ ดินทางไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น
ๆ
12. การขับรถในเวียดนาม จากัดความเร็ว ไม่เกิน 60-80 กมต่อชัว่ โมง (แล้วแต่พ้นื ที่)

13. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน
14.ทางบริ ษทั ฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ อาทิการนัดหยุดงาน จลาจลเหตุ
วุ่นวายหรื อภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ฯลฯซึ่งอาจจะทาให้ทางสายการบินงดเว้นการบินตามเวลาที่กาหนด และ/หรื อตารางเวลา
บินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้นๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กาหนด โดยค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบตั ิเหตุต่างๆฯลฯรวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองจาก
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อเอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อการถูกปฏิเสธในทุกกรณี โดย
ทั้งนี้ทางบริ ษทั จะยึดผลประโยชน์ทุกท่านสมาชิกเป็ นสาคัญ
เลขทีบ่ ญ
ั ชีสาหรับชาระค่าบริการ
ธนาคารทหารไทย (TMB)
สาขา : เซ็นทรัลบางนา
ชื่อบัญชี : บริ ษทั มัชรู มทราเวล จากัด
เลขที่บญั ชี : 213-2-26739-0 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สาขา :เซ็นทรัลบางนา
ชื่อบัญชี : บริ ษทั มัชรู มทราเวล จากัด
เลขที่บญั ชี : 086-0-53435-9 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกร (KBANK)
สาขาย่อย :เซ็นทรัลบางนา 2
ชื่อบัญชี : บริ ษทั มัชรู มทราเวล จากัด
เลขที่บญั ชี : 664-2-23781-9 ออมทรัพย์
ธนาคาร :ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
สาขา : เซ็นทรัลบางนา 2
ชื่อบัญชี : บริ ษทั มัชรู มทราเวล จากัด
เลขที่บญั ชี : 920-7-03373-0 ออมทรัพย์
ธนาคาร :ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) สาขา : เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา
ชื่อบัญชี : บริ ษทั มัชรู มทราเวล จากัด
เลขที่บญั ชี : 405-046941-0 ออมทรัพย์
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม / จองทัวร์ ติดต่อ แผนกทัวร์ บริษทั มัชรูมทราเวล จากัด
โทร. 02 105 6234 / แฟกซ์ 02 7456258 / email: Tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

