.

โอมาน 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกรุงมัสกัต - เข้าทีพ่ ัก
วันที่2 สุเหร่าประจํากรุงมัสกัต - พระราชวังอัล อาลาม - พาเลซ – พิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair - ช้อปปิ้งย่านการค้าพื้นเมือง
มูทเลาะห์
วันที่3 เมือง Dibab และเมือง Fins - หุบเขาตีวี Tiwi - ชมโอเอซิส ที่เมือง Wadi Shaab - Ras Al Hadd - Rad Al Jinz
วันที่4 หุบเขาWadi Bani Khalid - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทรายชาร์กียา - สนามบินกรุงมัสกัต
วันที่5 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่หนึ่ง
12.00 น.
15.20 น.
18.10 น.
ค่ํา
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ - มัสกัต
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชียเอ๊ก พร้อมเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับ
เหินฟ้าสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Air Asia x เที่ยวบินที่ XJ555
ถึงสนามบินกรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นําคณะรับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMEE GUEST LINE หรือเทียบเท่า
สุเหร่าประจํากรุงมัสกัต - พระราชวัง อัล อาลาม - พาเลซชมพิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเที่ยวชม สุเหร่าประจํากรุงมัสกัต (GRAND MOSQUE) นับว่าเป็น
สุเหร่าที่มีความสวยงามและสําคัญต่อ ประเทศโอมาน เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศโอมาน ภายใน สุเหร่าแห่งนีท้ ่านจะได้เห็น พรมทอมือที่มขี นาด
ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาด 70X60 เมตร มีน้ําหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็น
ผู้หญิงในการถักทอถึง 600คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4
ปี ในส่วนทางเดินทางที่เชื่อมต่อกันแต่ละห้องนั้นจะถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสีต่าง ๆ สวยงามมาก (นักท่องเที่ยว
จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรีจะต้องแต่งกายให้สุภาพและมิดชิดที่สุด จะต้องมีผ้า
คลุมศีรษะ โปรดเตรียมไปด้วย) ถ้าท่านได้เคยเดินทางไปอิหร่านก็จะเป็นชนิดเดียวกัน เพื่อเป็นการเคารพสถานที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์
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จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (AL ALAM PALACE) เป็นพระราชวังที่ประทับของ
สุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี (MIRANI & JALALI) สร้างใน
ศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี เป็นป้อมเดิมที่สร้างก่อนโปรตุเกสจะมาถึง ในปีค.ศ. 1588 โปรตุเกสได้ปรับปรุงป้อมแห่งนี้
ใหม่ เพิ่มบริเวณที่เก็บของ ขายห้องพักและห้องทําพิธีทางศาสนา แก่ผู้ปกครอง ส่วนที่เห็นในปัจจุบันเป็นการขยายใน
ศตวรรษที่ 18 โดยอิหม่ามอาห์เมด บิน ซาอิด และหลานในศตวรรษที่ 19 ส่วนป้อมจาลาลีถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใน
ยุคของผู้ปกครองในปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของกรุงมัสกัต
แวะชมพิพธิ ภัณฑ์ Bait Al Zubair เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
อาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998
ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ารวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของโอมาน

เที่ยง

ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินชม ย่านการค้าพื้นเมืองมูทเลาะห์(Muttrah Souq) ซึ่ง
พลุกพล่านด้วยชีวิตชีวา อบอวล ด้วยกลิ่น กํายานและไม้จันทน์ ขณะเดินดู
ของไปตามซอกแคบ ๆ ทาให้รู้สึกได้ถึงโอมานสมัยก่อน อีกทั้ง จุดรับแลกเงิน
รับประทานค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RAMEE GUEST LINE หรือเทียบเท่า
เมือง Dibab และ Finsหุบเขาตีวี Tiwi
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นเลาะเลียบทางลงไปยังเมือง Dibab และ Fins ซึ่งเป็นชุมชนประมงเล็กๆริม
ทะเลที่งดงาม ติดกับ Ash Shab เมืองสวยที่นิยมมาปิคนิก และเดินเท้าธรรมชาติ
จากนั้น ชมความงามของ หุบเขาตีวี Tiwi ริมลาน้าที่ยืนเรียงรายไปด้วยต้นอินทผาลัม
และเป็นเมืองที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขา และ อีกด้านหนึ่งเป็นมหาสมุทร จากนั้นจะผ่าน
หมู่บ้านเล็กๆ มุ่งหน้าไปยังเมือง Wadi Shaab ซึ่ง เป็นเมืองที่มีโอเอซิสที่นาทึ่ง เต็มไป
ด้วยต้นปาล์ม และ ต้นกล้วย ท่ามกลางช่องแคบที่อยู่ระหว่างภูเขาหินสูงชัน ใช้เวลาเดิน
ราวๆ 40 นาที ณ แหล่งน้ําธรรมชาตินี้ ท่านสามารถสนุกสนานกับการพายเรือ และว่าย
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เที่ยง

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
19.40 น.
วันที่ห้า
04.40 น.

น้ําไปยัง ถ้ําและน้ําตกที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา และมาหยุดพักกันที่หาดขาวติดทะเลที่มีน้ําสีครามในอ่าวโอมาน จากนั้น
เดินทางต่อไปยังเมืองซูร์
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางไปยัง Ras Al Hadd โดยไกด์จะขับรถนํา ท่านไปยัง Rad Al Jinz
เพื่อ ชมเต่าตนุวางไข่บนชายหาด ในเวลากลางคืน เต่าจะขึ้นฝั่งขุดหลุมทราย
วางไข่ แล้วกลบอย่างดีกอ่ นกลับลงสูทะเล เต่าตัวหนึ่งอาจวางไข่ถึง 100 ฟอง และ
60 วันไข่จะฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมา แล้วรีบคลานสูท่ องทะเลอันปลอดภัย ได้
เวลาสมควร
รับประทานค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Ras Al Haad Beach Holidaysหรือเทียบเท่า
ซูร์ - โอเอซิส - ชมเมืองมัสกัต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเยือน Wadi Bani Khalid หุบเขาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโอมาน ให้
ท่านพักผ่อนและว่ายน้ําก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าด้านในเพื่อจิบกาแฟ ชิม
อินทผลัมที่มีชอื่ จากนั้นเดินทางกลับกรุงมัสกัต จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง
Ash Sharqiyah โดย รถ4WDสู่ ทะเลทรายชาร์กียา Sharqiyah Sands or
Wahiba Sands ที่แสนงดงามยามต้อง แสงตะวันทั้งยามรุ่งสางและยามเย็น
ทะเลทรายแห่งนี้อยู่ทางซีกตะวันออกของจังหวัดชาร์กียา มีเนื้อที่ 10,000 ตร.
กม. ในเวลากลางวันทะเลทรายแห่งนี้จะดูเหมือนไร้สิ่งมีชีวิต เนื่องจากสัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ําและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายต่างก็ฝังตัวหลบไอร้อนอยู่ ในตอนเช้า
บางทีจะเห็นรอยเท้าสัตว์ที่กลางทราน
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน XJ556 กลับสู่กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
พักเดียว
งดแถมกระเป๋า
(พักห้องละ 23 ท่าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
จ่ายเพิ่ม
11-15 / 22-26 ก.พ. 60
18-22 / 22-26 มี.ค. 60
29มี.ค.-2เม.ย. 60
42,888.40,888.38,888.7,500.5-9 เม.ย. 60
29เม.ย.-3พ.ค. 60
5-9 / 10-14 พ.ค. 60
12-16 / 13-17 เม.ย. 60
44,888.42,888.40,888.7,500.ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) ดอนเมือง–โอมาน–ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X (XJ)
 ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 3 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 %
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่าวีซ่า (หน้าด่าน) เอกสารที่ใช้ คือ เล่มหนังสือเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/
วัน (สําหรับหัวหน้าทัวร์ตามแต่ความพอใจในการให้บริการของลูกค้าเป็นสําคัญ) ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเ ครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่า
น้ําหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกําหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือ
ของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
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 ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาขึ้น
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่ วง
เทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่อ งบิน, ค่าวีซ่า,
ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน ,
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะ
สามารถคืนเงินได้ ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการ
ให้บริการอื่นๆ เป็นสําคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
 ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 2,000–5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
 หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อ ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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 โรงแรมในเวียดนามมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และ
ผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะเปลี่ย นแปลงรายละเอี ย ดบางประการในทั วร์ นี้ เมื่อ เกิ ด เหตุ จํา เป็นสุด วิสัย จนไม่อ าจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้า
แจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก
จากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง 15 - 20 ท่าน ทางบริษัทฯ
ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จ ากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินเวียดนาม และ
จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศเวียดนามเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ํากว่า 15 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทาง
ในกรุ๊ปนั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
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