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 แถมฟร!ี หมวกแกป๊สแีดงดาวเหลอืงทุกทา่น 

 แซ่บเวอร!์ ขนมปังฝร ัง่เศส (บาเก็ท) เสรฟิทา่นวนัแรก ณ สนามบนิเวยีดนาม 

 เสริฟแบบไมอ่ ัน้กาแฟอนัเลอืงชือ่ของเวยีดนาม G7,ไมโล **บรกิารทา่นบนรถ

ตลอดการเดนิทางแบบไมอ่ ัน้ 

 บรกิารชุด “อา่วหญา๋ย” ใหท้า่นไดใ้สถ่า่ยรปู ตลอดการเดนิทาง 

 บรกิารเบยีรส์ด & ไวท ์ Dalat เสรฟิทา่นแบบไมอ่ ัน้ ณ เมอืงฮาลอง 

 
รายละเอยีด 

วนัแรกของการเดนิทาง สนามบนิสุวรรณภมู ิ– ฮานอย – วดัหง็อกเซนิ – ทะเลาสาบคนืดาบ  
     โชวห์ุน่กระบอกน า้ – ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 

10.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ เคานเ์ตอรส์ายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์ (QR)ช ัน้ 4 
ประตู 8  โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่าน 

13.15 น.  เดนิทางสู ่กรงุฮานอย โดย เทีย่วบนิที ่QR 834 พักผ่อนอสิระตามอธัยาศยับนเครือ่ง 

15.10 น.. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรุงฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรุง
ฮานอยในเสน้ทางเดมิแตบ่รรยากาศใหม่ ถงึฮานอยนําทกุท่านขา้มสะพานแสงอาทติย ์ สูก่ลางทะเลสาบ ชม
วดัหงอ๊กเซนิ วดัโบราณ ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และเตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่

ตวัน้ี คอืเตา่ศกัดิส์ทิธิ ์ 1 ใน 2 ตวัที่อาศยัอยู่ในทะเลสาบ แห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน จากนัน้ชม ทะเลสาบคนื
ดาบ  ทะเลสาบใจกลาง เมอืงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมตํีานานกลา่ววา่ ในสมัยทีเ่วยีดนามทําสงครามสูร้บกบั
ประเทศจนี กษัตรยิแ์ห่งเวยีดนามไดทํ้าสงครามมาเป็นเวลานาน แตย่ังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ี

ทําใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทัย เมือ่ไดม้าลอ่งเรอืทีท่ะเลสาบแห่งน้ี ไดม้ปีาฏหิารยิ ์ เตา่ขนาดใหญ่ตวัหนึง่ไดร้ับ
ดาบวเิศษมาใหพ้ระองค ์เพือ่ทําสงครามกบัประเทศจนี หลงัจากทีพ่ระองคร์บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปทํา
สงครามอกีครัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศจนี ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองค์

ไดนํ้าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแห่งน้ี จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิงถนน 36 สายเกา่ แหลง่ขายของทีร่ะลกึ และ
สนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของกรงุฮานอย ชมการแสดง โชวห์ุน่กระบอกน า้ ศลิปกรรมประจําชาตเิอกลกัษณ์
ของประเทศเวยีดนามและมแีห่งเดยีวในโลก   

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เขา้สูท่ีพ่ัก DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง   ซาปา – Cat Cat Village – ภเูขาฮมัรอง – Love Market  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู ่ลาวไก ซาปา ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เดนิทางถงึเมอืง ซาปา เมอืงซาปาเคยถูกใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตาก
อากาศของชาวฝรั่งเศสที ่เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานีภูเขาขึน้ 

เพราะดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่จงึทาใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมอืงท่องเทีย่ว
ซึง่ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเวยีดนาม นําท่านเดนิทาง สู ่ หมูบ่า้นชาวเขา Cat Cat Village 
หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได นํา

ท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงาม ชมทวิทัศนเ์มอืงซา
ปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง ที ่ตลาด Love Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืก 

ชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ 
นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก Sunny Mountain View หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง   Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ออกเดนิทางสู่ Silver Water Fall น้ําตกสเีงนิ เป็นน้ําตก
ทีส่วยงามที่สุดในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนจากระยะไกล มี
ความสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั สายน้ําลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้นําท่านออกเดนิทางกลับสู่จังหวัดลาวไก เที่ยวชมตัว

จังหวัดลาวไก ชายแดนเวยีดนาม-จีนและเลอืกซื้อสนิคา้ ผลไมจ้ากเมืองจีน ที่ ตลาด Coc Leu Market 
สมควรแกเ่วลานําท่านออกเดนิทางกลบัสู ่ฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่ัก DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง วดัเฉนิกว๊ก – สุสานโฮจมินิห ์– เจดยีเ์สาเดยีว – วหิารวรรณกรรม -  กรงุเทพฯ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้นําท่านชม วดัเฉนิก๊วก เป็นเจดยีพ์ุทธศาสนาที่
เก่าแก่สุดในกรุงฮานอย สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 6 โดยกษัตรยิ์ Le Nam De ครัง้เมื่อมีการสรา้งเมืองขึน้ใหม่ 

เจดยีน้ี์โดดเดน่ทรงสงู มตีน้ศรมีหาโพธิ ์อนัเป็นของขวัญจากอนิเดยีปลกูไว ้อยู่ทีท่ะเลสาบทางตะวันตก รอบๆ
วดัเป็นย่านเมอืงใหม่ทีไ่ดช้ือ่วา่ “เบฟเวอร ีฮ่ลิลข์องฮานอย” จากนัน้นําท่านเขา้สู ่สุสานประธานาธบิด ีโฮจิ
มนิห  ์(สุสานประธานาธบิดโีฮจมินิห ์จะปิดบรกิารทุกวนัจนัทร ์และ วนัศุกรข์องสปัดาห ์และจะปิด

บรกิารช่วงเดอืน ตุลาคม ถงึเดอืน พฤศจกิายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ี่รวมเวยีดนาม
เป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจุร่างท่านประธานาธบิด ีซึง่
ไดทํ้าการเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดีไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ที่ดูแลไวอ้ย่างเขม้งวด ชม  ท าเนียบ

ประธานาธบิด ีทีท่างรัฐบาลเวยีดนามสรา้งใหท้่านโฮจมินิหท์่านไม่อาศยัอยู่ แตท่่านเลอืกทีจ่ะอยู่บา้นไมห้ลัง
เล็ก ซึง่อยู่หลังทําเนียบแทน ทําเนียบแห่งน้ีจงึเป็นสถานทีร่ับแขกบา้นแขกเมืองแทน ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว 
วัดรูปทรงดอกบัว  ตัง้อยู่กลางสระบัว วัดแห่งน้ีสรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ใหแ้ก่ เจา้แม่กวนอมิ โดย
ตํานานไดก้ลา่ววา่ ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยากไดพ้ระโอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวงัสัก

ท ี จนคนืหนึง่ไดสุ้บนิเห็นพระโพธสิตัวก์วนอมิไดม้าปรากฎที่สระดอกบัว และไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์
หลงัจากนัน้ไม่นานพระองคก็์ไดม้พีระโอรสสมใจ จงึไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึน้กลางสระบัว เพือ่เป็นการขอบคณุพระ
โพธสิัตวก์วนอมิ จากนั้นนําท่านชม วหิารวรรณกรรม วัดโบราณซึง่มีประวัตคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปี 

และเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรก อกีทัง้ยังเป็นสถานที่ใชส้อบ จอหงวนในสมัยโบราณ ภายในวัดประกอบดว้ย
ป้ายหนิประกาศรายชือ่ผูส้อบผ่านเป็นจอหงวน และยังมศีาลเทพเจา้ขงจี๊อ และสานุศษิย ์       

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารเซน พเิศษ!!บปุเฟ่ตน์านาชาตกิวา่ 200 ชนดิ   

สมควรแกเ่วลานาท่านเดนิทางสู่ สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภูม ิ
16.35 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 835   
18.25 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

สิง่ท ีค่ณุคดิ...เนรมติไดโ้ดยเรา 
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพ่ิม 

15 – 18 กรกฎำคม 58 14,900 14,900 14,900 4,000 
23 - 26 กรกฎำคม 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

29 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 58 16,900 16,900 16,900 4,000 
3 – 6 สิงหำคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

12 – 15 สงิหำคม 58 15,900 15,900 15,900 4,000 
20 – 23 สงิหำคม 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

31 สิงหำคม – 3 กนัยำยน 58 13,900 14,900 14,900 4,000 
16 – 19 กนัยำยน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 
24 – 27 กนัยำยน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

29 กนัยำยน – 2 ตุลำคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 
12 – 15 ตลุำคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

22 – 25 ตลุำคม 58 15,900 15,900 15,900 4,000 
5 – 8 พฤศจกิำยน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

16 – 19 พฤศจกิำยน 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

26 – 29 พฤศจกิำยน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 
4 – 7 ธนัวำคม 58 15,900 15,900 15,900 4,000 

14 – 17 ธนัวำคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 
17 – 20 ธนัวำคม 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

24 – 27 ธนัวำคม 58 14,900 14,900 14,900 4,000 
30 ธนัวำคม 58 – 2 มกรำคม 59 16,900 16,900 16,900 4,000 
31 ธนัวำคม 58 – 3 มกรำคม 59 16,900 16,900 16,900 4,000 

 

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ – ฮานอย – กรงุเทพ โดยสายการบนิ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับ 3 ดาว รวมทัง้ส ิน้ 3 คนื 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ตลอดรายการ 

 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 
 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท 

(คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายรุะหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยอายตํุ่ากวา่ 15 ปี หรอื ระหวา่ง 75-
85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อา
ประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  

 คา่ระวางน้ําหนัก 20 กโิลกรัม 
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อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ 3 USD/คน /วันทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (ตามแตค่วามพอใจในการ

บรกิารของลกูคา้) ฯลฯ 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้่ายอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่วซีา่ของชาวตา่งชาตไิมใ่ชค่นไทย 

 
เงือ่นไขการจองทวัร ์

 กรณุาวางเงนิมัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทีไ่ดทํ้าการจอง และทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดรั้บค่ามัดจํา
แลว้เทา่นัน้ 

 หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษัิทฯ จะทําการออกตั๋วล่วงหนา้ 1-2 

อาทติยก์อ่นการเดนิทาง 
กรณียกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ยดึเงนิมัดจําทัง้หมด ในทกุรณี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวรใ์นทกุรณี 

หมายเหต ุ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  
 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และเวยีดนาม 
 
 

 
 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ

ทอ่งเทีย่วดังกลา่ว คอื รา้นยา, รา้นมกุ, รา้นขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้ 
 ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถ้า

จ านวนผูเ้ดนิทาง 15 - 20 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบั

กรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยได ้คอยรบัทีส่นามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทุก
ทา่น ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศเวยีดนามเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กว่า 15 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวน
สทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ 

 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 
ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่น
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ไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้

เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
 
 

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 (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  
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