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 แจกฟร!ี หมวกแกป๊สแีดงดาวเหลอืง 

 แซ่บเวอร!์ ขนมปังฝร ัง่เศส (บาเก็ท)  

 เสริฟไมอ่ ัน้กาแฟเวยีดนาม G7,ไมโล **บรกิารบนรถตลอดการเดนิทาง** 

 บรกิารชุด “อา่วหญา๋ย” ใสถ่า่ยรปู ตลอดการเดนิทาง 

 บรกิารเบยีรส์ด & ไวท ์ Dalat แบบไมอ่ ัน้ ณ เมอืงฮาลอง 

 
วนัแรกของการเดนิทาง กรงุเทพฯ–ฮานอย-ฮาลอง–ชอ้ปป้ิง NIGHT MARKET 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์Q ประต ู7 

เจา้หนา้ที ่บา้นมคัคุเทศกท์วัร ์คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหแ้กท่่าน 

13.15 น. เหนิฟ้าสู ่ฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 834 

15.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินอยไบ กรงุฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าท่านเดนิทางขา้มแม่น ้าแดง 
แม่น ้าสายลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูกวา่ตวัเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู ่ตวัเมอืงฮานอย มคีวามหมายวา่ “เมอืง

ทีม่แีมน่ า้ไหลผา่น” ซึง่หมายถงึแม่น ้าแดงทีไ่หลผ่านตวัเมอืงฮานอย อนัเป็นเมอืงหลวงของประเทศ
เวยีดนาม ตัง้อยู่ทางเหนือของประเทศ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,000 ปี น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงฮาลอง 
ดนิแดนแห่งมังกรหลบัใหลตัง้อยู่ใน จังหวดักวา่งนงิหซ์ ึง่จงัหวดัน้ีจะมพีรมแดนร่วมกบัจนีทางทศิเหนือ ซึง่

ไดร้ับสมญานามวา่ กุย้หลนิเวยีดนาม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทาง
ประมาณ 165 กโิลเมตร ใหท้่านสมัผัสบรรยากาศขา้งทาง ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาขา้ว
เขยีวขจ ี ระหวา่งทางแวะชมศนูยห์ัตถกรรมของคนพกิารเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงมากมายเป็น

การอดุหนุนชว่ยเหลอืผูพ้กิารเหลา่น้ี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เสรฟิทา่นดว้ยไวนท์อ่งถิน่อนัเลอืงชือ่ของเวยีดนาม 
จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึที ่ ตลาดกลางคนื NIGHT MARKET ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการตอ่รองสนิคา้ ไม่วา่จะเป็นกระเป๋า หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆมากมาย เขา้สูท่ีพ่ัก ณ เมอืงฮา
ลอง NEW STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง ฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง – ถ า้นางฟ้า – เมอืงนงิหบ์งิห ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอื เพือ่ลอ่งเรอืชมความงดงาม
ของ อา่วฮาลองเบย ์ หรอื ฮาลองเบย ์ นัน้ตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดก้ลา่วถงึมังกรโบราณซึง่

เคยร่อนมาลงในอา่วน้ีเมือ่ครัง้ดกึด าบรรพ ์ และชือ่ของฮาลอง ก็แปลไดว้า่ มังกรร่อนลง เชญิท่านสมัผัสจาก
ความงดงามและสมบูรณข์องอา่วฮาลอง จนท าใหไ้ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ จาก
องคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีไ่ดแ้ตง่แตม้ดว้ยเกาะหนิปูนรปูร่าง

แปลกตานับพันเกาะ สลบัซบัซอ้นเรยีงตวักนัอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะตา่งๆ ทีม่รีูปร่างแปลกตา ลกัษณะทั่วไป
ของอา่วฮาลองนัน้ประกอบไปดว้ยเกาะเล็ก เกาะนอ้ยจ านวนกวา่ 1,000 เกาะ และมเีน้ือทีก่วา่ 4,000 ตาราง
กโิลเมตร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของอา่วตงัเกีย๋ของทะเลจนีใต ้ น าท่านเขา้ชม ถ า้นางฟ้า ชมหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆ 

ภายในถ ้า ทีป่ระดบัตกแตง่ดว้ยแสงสสีวยงาม หนิแตล่ะกอ้นจะมลีกัษณะคลา้ยกบัสตัวต์ามแตท่่านจนิตนาการ 
ชม กระชงัปลา ของชาวประมงโดยจะสรา้งแพและกะชงัไวส้ าหรับเลีย้ง กุง้ หอย ปู ปลา เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่ว
สามารถเลอืกซือ้อาหารทะเลสดๆไดจ้ากทีน่ี่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่งบนเรอื (อาหารซฟีู๊ ด) พรอ้มทัง้ชมทัศนียภาพของอา่วฮาลอง  
บา่ย ถงึทา่เรอืฮาลอง น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงนงิหบ์งิห ์ ซ ึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงฮานอย เป็นจังหวดัทีม่คีวาม

พเิศษทางธรรมชาต ิ ซึง่เป็นลกัษณะเดน่อยู่อย่างหนึง่คอื มพีืน้ทีท่ีเ่ป็นทีชุ่ม่น ้า ในอาณาเขตอนักวา้งใหญ่

ไพศาล จนพืน้ทีนั่น้ถูกเรยีกวา่ “อา่วฮาลองบนแผน่ดนิ หรอื ฮาลองบก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 
ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เขา้สูท่ีพ่ัก ณ เมอืงนงิหบ์งิห ์YEN NHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง นงิหบ์งิห ์– ลอ่งเรอืฮาลองบก – ถ า้ต ากอ๊ก – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ  

     วดัหงอ๊กเซนิ - ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย - โชวห์ุน่กระบอกน า้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารน าท่าน ลอ่งเรอืพายลอ่งไปตามคลอง 
ซึง่สองขา้งทางโอบลอ้มดว้ยภูเขาหนิปูน ชมทวิทัศน ์ อนังดงามเขยีวขจแีละบรรยากาศอนัแสนสดชืน่ ระหวา่ง
ทางไปชมถ ้าตา่ง ๆ จะผ่านนาขา้ว ซึง่มอียูท่ัง้สองขา้งทาง จากนัน้น าท่านชม ถ ้าต ากอ๊ก เป็นถ ้าทีม่หีนิงอกหนิ
ยอ้ยอนัน่ามหัศจรรย ์ซึง่ซอ่นตวัอยู่ในความลกึของเทอืกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ท าใหท้ีน่ี่มี

ภูมปิระเทศทีร่าวกบัภาพวาด จากนัน้สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงฮานอย  
เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดนิทางสูฮ่านอย แลว้น าท่านขา้ม สะพาน

แสงอาทติย ์ สูก่ลางทะเลสาบชม วดัหงอ๊กเซนิ วดัโบราณซึง่ภายในประกอบดว้ยศาลเจา้โบราณ และ

เตา่สตา๊ฟขนาดใหญ่ซึง่มคีวามเชือ่วาเตา่ตวัน้ีคอืเตา่ศกัดิส์ทิธิ ์ 1 ใน 2 ตัวทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็น
เวลาชา้นาน จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ เป็นทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย แลว้ใหท้่านอสิระชอ้ป
ป้ิง ถนน 36 สาย ซึง่มสีนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ 

จากนัน้น าท่านชม การแสดงหุน่กระบอกน า้ ซึง่เป็นศลิปะพืน้บา้นทีม่ชี ือ่เสยีง ท่านจะไดช้มเรือ่งราวความรัก
ในเทพนยิาย ความเป็นธรรมชาต ิและวถิชีาวบา้น เชน่ การเพาะปลกู การเก็บเกีย่วพชืผล การตกปลา การแขง่
เรอื โดยใชหุ้่นกระบอกน ้าทัง้ส ิน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เขา้สูท่ีพ่ัก ณ เมอืงฮานอย DELIGHT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  ฮานอย – สุสานลุงโฮฯ – ท าเนยีบรฐับาล – บา้นพกัลุงโฮฯ - วดัเจดยีเ์สาเดยีว  

     วหิารวรรณกรรม – กรงุเทพฯ    

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม สุสานลุงโฮ สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973ชมร่าง

ของรัฐบุรุษอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ ซึง่ไดร้บัการอาบน ้ายาเป็นอย่างดอียู่ในโลงแกว้ภายในหอ้งที่
ควบคมุอณุหภูมคิงที ่ ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศยัของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิหซ์ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูย์
บัญชาการในสงครามเวยีดนาม จากนัน้ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว One Pillar Pagoda ทีม่อีายุกวา่ 400 ปี เป็น

เจดยีไ์มท้ีม่คีวามงดงามมาก ตัง้อยู่บนเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวเวยีดนามมาแต่
โบราณ น าท่านชม วดัแหง่วรรณกรรม วดัโบราณ ทีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานนับรอ้ยปี เป็นมหาวทิยาลยั
แห่งแรกและเป็นสถานทีใ่ชส้อบจองหงวนในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหนิประกาศรายชือ่ผูส้อบ

ผ่านเป็น จองหงวน และม ีศาลเทพเจา้ขงจือ้ และสานุศษิย ์ ปัจจุบันเป็นวดัทีนั่กเรยีนนักศกึษาเวยีดนามมาขอ
พรในการสอบ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารเซน พเิศษ!!บุตเฟ่ตน์านาชาตกิวา่ 200 ชนดิ   

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

16.35 น. เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR 835 

18.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุ

สุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 
ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพ่ิม 

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

29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 58 16,900 16,900 16,900 4,000 

3 – 6 สงิหาคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

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

31 สิงหาคม – 3 กนัยายน 58 13,900 14,900 14,900 4,000 

16 – 19 กนัยายน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 
24 – 27 กนัยายน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

29 กนัยายน – 2 ตุลาคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 
12 – 15 ตลุาคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

22 – 25 ตลุาคม 58 15,900 15,900 15,900 4,000 

5 – 8 พฤศจกิายน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

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

26 – 29 พฤศจกิายน 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

4 – 7 ธนัวาคม 58 15,900 15,900 15,900 4,000 

14 – 17 ธนัวาคม 58 13,900 13,900 13,900 4,000 

17 – 20 ธนัวาคม 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

24 – 27 ธนัวาคม 58 14,900 14,900 14,900 4,000 

30 ธนัวาคม 58 – 2 มกราคม 59 16,900 16,900 16,900 4,000 

31 ธนัวาคม 58 – 3 มกราคม 59 16,900 16,900 16,900 4,000 

 
อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบนิเวยีดเจท 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบั 3 ดาว รวมทัง้สิน้ 3 คนื 
 คา่อาหารครบทุกมือ้ตลอดรายการ 

 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 
 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเน่ืองจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุม้ครอง 

ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกนัภัยอายุต ่ากวา่ 15 ปี หรอื ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 
% ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้น้ีขึน้อยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกวา่ 85 ปี 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  

 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 
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อตัรานีไ้มร่วม 
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 3 USD/คน /วนัทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย (ตามแตค่วามพอใจในการบรกิารของ
ลกูคา้) ฯลฯ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 คา่วซีา่ของชาวตา่งชาตไิม่ใชค่นไทย 
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทีไ่ดท้ าการจอง และทีน่ั่งจะถูกยนืยันเมือ่ไดร้ับคา่มัดจ าแลว้เท่านัน้ 
 หลงัจากช าระคา่มัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทติยก์อ่น

การเดนิทาง 
 

กรณียกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ยดึเงนิมัดจ าทัง้หมด ในทุกรณี 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี 

 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวรใ์นทุกรณี 
 

หมายเหตุ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
 
 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและ

เวยีดนาม 
 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

ของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 
 การท่องเทีย่วประเทศเวยีดนามนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วดงักลา่ว 

คอื รา้นยา, รา้นมุก, รา้นขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักลา่วจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน

รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 
 ขอสงวนสทิธ ิราคาพิเศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ด ินทาง 20 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผู ้

เดนิทาง 15 - 20 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แต่จะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแตจ่ะม ี

ไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยได ้คอยรบัทีส่นามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการเดนิทางที่
ประเทศเวยีดนามเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทาง

ทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่
ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี 
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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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