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 แถมฟร!ี หมวกแกป๊สแีดงดาวเหลอืง 

 แซ่บเวอร!์ ขนมปังฝร ัง่เศส (บาเก็ท)  

 เสริฟกาแฟเวยีดนาม G7, **บรกิารทา่นบนรถตลอดการเดนิทางแบบไมอ่ ัน้ 

 บรกิารชุด “อา่วหญา๋ย” ใหท้า่นไดใ้สถ่า่ยรปู ตลอดการเดนิทาง 

 บรกิารเบยีรส์ด & ไวท ์ Dalat เสรฟิทา่นแบบไมอ่ ัน้ ณ เมอืงฮาลอง 

 
ก าหนดการเดนิทาง  วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 – 3 มกราคม 2559 

วนัแรก กรงุเทพฯ– ฮานอย –สุสานลุงโฮฯ –ท าเนยีบรฐับาล-บา้นพกัลุงโฮฯ-วดัเจดยีเ์สาเดยีว– ฮาลอง 
  ชอ้ปป้ิงตลาดไนทม์ารเ์ก็ต  

04.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิ
เวยีดเจทแอรเ์วย ์(VJ) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกแกท่่าน 

06.00 น.  เดนิทางสูก่รุงฮานอยโดย เทีย่วบนิที ่VJ…..... พักผ่อนอสิระตามอธัยาศยับนเครือ่ง 

07.15 น. สนามมบนินอยไบกรุงฮานอย หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรุงฮานอยใน
เสน้ทางเดมิแตบ่รรยากาศใหม่ จากนัน้นําท่านเขา้สู ่ สสุานประธานาธบิด ี โฮจมินิห ์ (สสุานประธานาธบิดโีฮ
จมินิห ์ จะปิดบรกิารทุกวนัจนัทร ์ และ วนัศุกรข์องสปัดาห ์ และจะปิดบรกิารชว่งเดอืน ตุลาคม ถงึ

เดอืน พฤศจกิายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท้ีร่วมเวยีดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผูป้ระกาศ
เอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนามภายในสสุานบรรจรุ่างท่านประธานาธบิด ี ซึง่ไดทํ้าการเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างดี
ไม่ใหเ้น่าเป่ือย โดยมเีจา้หนา้ทีด่แูลไวอ้ย่างเขม้งวด ชมทําเนียบประธานาธบิด ี ทีท่างรัฐบาลเวยีดนามสรา้ง

ใหท้่านโฮจมินิหท์่านไม่อาศยัอยู่ แตท่่านเลอืกทีจ่ะอยู่บา้นไมห้ลงัเล็ก ซึง่อยู่หลงัทําเนียบแทน ทําเนียบแห่ง
น้ีจงึเป็นสถานทีร่บัแขกบา้นแขกเมอืงแทน ชม วดัเจดยีเ์สาเดยีว วดัรูปทรงดอกบัว  ตัง้อยู่กลางสระบัว วดั
แห่งน้ีสรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบชูา ใหแ้ก ่เจา้แม่กวนอมิ โดยตํานานไดก้ลา่ววา่ ไดม้กีษัตรยิอ์งคห์นึง่อยาก

ไดพ้ระโอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานานยังคงไมส่มหวงัสกัท ี  จนคนืหนึง่ไดส้บุนิเห็นพระโพธสิตัว์
กวนอมิไดม้าปรากฎทีส่ระดอกบัว และไดป้ระธานโอรสใหก้บัพระองค ์ หลงัจากนัน้ไม่นานพระองคก็์ไดม้ี
พระโอรสสมใจ จงึไดส้รา้งวดัแห่งน้ีขึน้กลางสระบัว เพือ่เป็นการขอบคณุพระโพธสิตัวก์วนอมิ  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารเซน พเิศษ!!บุตเฟ่ตน์านาชาตกิวา่ 200 ชนดิ  หลงัอาหารนําทา่น

เดนิทางสู ่ เมอืงฮาลอง นําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ สู ่ ฮาลอง เมอืงหลวงของจังหวดักวา่งนงิห ์
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 (QUANG NINH) ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชม (ระหวา่งการ

เดนิทางแวะรา้นคา้อสิระพักผ่อนคลายอริยิาบถ หรอืเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึจากทางรา้นคา้) 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดไนทม์าเก็ตฮาลอง สนิคา้พื้นเมอืงและ

ของทีร่ะลกึ อาท ิกระเป๋า ไมห้อมแกะสลกั เสือ้ผา้ เสือ้ยดืลายเวยีดนาม หรอืสนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ มากมาย 

 นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก NEW STAR HOTEL HALONG ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่   
วนัทีส่อง ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคนืดาบ – ชอ้ปป้ิง 36 สาย – ชมโชวห์ุน่กระบอกน า้    
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอื เพื่อลอ่งเรอืชมความงามตามธรรมชาตเิชญิท่านสัมผัสความงดงามและสมบูรณข์อง 
อา่วฮาลอง ทีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจติกรเอก จนทําใหไ้ดร้ับการขึน้ทะเบยีน เป็นมรดก
โลกทางธรรมชาต ิจากองคก์ารยูเนสโกเ้มือ่ปี พ.ศ. 2537 สมัผัสความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิี่ไดแ้ตง่แตม้

ดว้ยภูเขาหินปูนมากมาย รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซอ้นเรียงตัวกันอย่างสวยงาม ระหว่างการ
ลอ่งเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะแกง่ตา่งๆ ทัง้เกาะหมา เกาะแมว เกาะไกช่น ฯลฯ ลักษณะทั่วไป นํา
ท่าน ชมถ า้นางฟ้า หรอื ถ า้สวรรค ์ชมหนิงอกหนิยอ้ยมากมาย ลว้นแตส่วยงาม และน่าประทับใจยิง่นัก ถ้ํา
แห่งน้ีเพิง่ถูกคน้พบเมือ่ไม่นานมาน้ี ซึง่มีการประดบัแสงส ีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ํา บรรยากาศภายในถ้ํา

ท่านจะสัมผัสกับความสวยงาม ตามธรรมชาตทิี่เสรมิเตมิแต่งโดยมนุษย ์แสงสทีี่ลงตัวทําใหเ้กดิจนิตนาการ
รูปร่างตา่งๆมากมาย ทัง้รูปมังกร เสาค้ําฟ้าทัง้ 4 เสา รูปนางฟ้า รูปคูร่ักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ   

เทีย่ง บรกิารกลางวนับนเรอื (อาหารทะเล)  

 ถงึ ท่าเรอืฮาลอง เดนิทางกลับ กรุงฮานอย (ในเสน้ทางเดมิ โดยใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ระหวา่ง
ทางแวะชมศนูยห์ัตกรรมของคนพกิาร โดยพกิารจากการโดนฝนเหลอืงในสมัยสงคราม ใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้
ที่ระลกึ และสนิคา้พื้นเมืองแฮนเมดจากฝีมือคนพิการ เพื่อเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผูพ้ิการเหล่าน้ี ถงึ ใจ

กลางเมอืงเกา่ ฮานอย ชม ทะเลสาบฮวา่นเกีย๋ว (ทะเลสาบคนืดาบ)  หากมองไปกลางทะเลสาบจะ
เห็นหอคอยเต่าโผลพ่น้น้ํา ซึง่มีหลายคนบอกวา่เคยเห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในบรเิวณทะเลสาบแห่งน้ี จากนัน้
นําท่านขา้ม สะพานแสงอาทติย  ์(สะพานเทฮุก) ชม วดัหง็อกเซนิ (วดัเนนิหยก) วัดโบราณ ภายใน

ประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สตา๊ฟ ขนาดใหญ่ ซึง่มคีวามเชือ่วา่ เตา่ตัวน้ี คอืเตา่ศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 
ตวัทีอ่าศยัอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นชม การแสดงหุ่นกระบอกน า้ (Water Puppet Show) ศลิปกรรมประจําชาต ิเอกลักษณ์ของ
ประเทศเวยีดนาม และมแีห่งเดยีวในโลก ชมความสามารถในการเชดิหุ่นกระบอก (เชดิจากในน้ําผสมผสาน
กบัเสยีงบรรเลงของเครือ่งดนตรเีวยีดนามและพากยส์ดๆ ของคณะละคร) 

 นําท่านเขา้สูท่ีพ่ัก DELIGHT HOTEL HONOI ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม ซาปา – Cat Cat Village – ภเูขาฮมัรอง – Love Market  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้นําท่านออกเดนิทางสู ่ลาวไก ซาปา ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 5 ชัว่โมง 
เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เดนิทางถงึเมอืง ซาปา เมอืงซาปาเคยถูกใหส้รา้งขึน้เป็นเมอืงตากอากาศ

ของชาวฝรั่งเศสที ่ เขา้มาปกครองในสมัยอาณานคิม ในปี พ.ศ. 2465 และไดม้กีารสรา้งสถานีภูเขาขึน้ เพราะ

ดว้ยเมอืงซาปาโอบลอ้มดว้ยขนุเขานอ้ยใหญ่จงึทาใหม้อีากาศเย็นตลอดปี ปัจจบุันเป็นเมอืงท่องเทีย่วซึง่ไดร้ับ
ความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเวยีดนาม นําท่านเดนิทาง สูห่มู่บา้นชาวเขา Cat Cat Village หมู่บา้นชาวเขา
เผ่ามง้ดํา ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บา้นน้ีและชมแปลงนาขา้วแบบขัน้บันได นําท่านชม

ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮมัรอง ชมสวนไมด้อกและสวนหนิทีส่วยงาม ชมทวิทัศนเ์มอืงซาปาใน
มุมมองแบบพาโนรามา เมอืงซาปาลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขา 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร จากนัน้ อสิระชอ้ปป้ิง ที ่ ตลาดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิง

มากมาย ไม่วา่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ย่างจุใจ นําท่าน
เขา้สูท่ีพ่ัก Sunny Mountain View หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย – กรงุเทพฯ  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม ออกเดนิทางสู ่ Silver Water Fall น้ําตกสเีงนิ เป็นน้ําตกที่

สวยงามทีส่ดุในเมอืงซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซปัีน ซึง่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากระยะไกล มี
ความสงูประมาณ 100 เมตร มหีลายระดบั สายน้ําลดัเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่างสวยงาม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้นําท่านออกเดนิทางกลบัสูจ่ังหวดัลาวไก เทีย่วชมตวัจงัหวดั

ลาวไก ชายแดนเวยีดนาม-จนีและเลอืกซือ้สนิคา้ ผลไมจ้ากเมอืงจนี ที ่ ตลาด Coc Leu Market สมควรแก่
เวลานําท่านออกเดนิทางกลบัสู ่ฮานอย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนําท่านเดนิทางสู ่สนามบนิ 

20:05 น. เหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่VJ…….   
21.55 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

http://www.bmttour.com/
mailto:info@bmttour.com


 
Baan Makkuted Co.,Ltd    
271/5 Soi 101 LadPhrao Road Khlong Chokhun Sigh Wangthonglang BKK.10310                        
TEL. (662) 374-7222  FAX. (662) 374-8343   www.bmttour.com  E-Mail : info@bmttour.com                  
 โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุ

สุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์ 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

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

อตัรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ – ฮานอย – กรุงเทพ โดยสายการบนิเวยีดเจทแอรเ์วย ์(VJ) 
 คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบั 3 ดาว รวมทัง้สิน้ 3 คนื 
 คา่อาหารครบทุกมือ้ตลอดรายการ 

 คา่รถรับ-สง่สนามบนิ และ รายการทัวรต์ลอดรายการ 
 อตัราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีที่ เสยีชวีติเน่ืองจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุม้ครอง 

ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้อาประกันภัยอายุตํ่ากวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 
% ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  

 คา่ระวางน้ําหนัก 30 กโิลกรัม 
 
อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ 
 ทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขับรถ 150 บาท / วัน / ลูกคา้ 1 ท่าน **ส่วนหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามแต่

ความพอใจในการบรกิารของลูกคา้  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์
 กรุณาวางเงนิมัดจํา ทา่นละ 8,000 บาท หลงัจากทีไ่ดทํ้าการจอง และทีน่ั่งจะถูกยนืยันเมือ่ไดร้ับคา่มัดจําแลว้เท่านัน้ 
 หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนที่บรษัิทฯ จะทําการออกตัว๋ล่วงหนา้ 1-2 อาทติยก์่อน

การเดนิทาง 

 
กรณียกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ยดึเงนิมัดจําทัง้หมด ในทุกรณี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวรใ์นทุกกรณี 
 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทัวรใ์นทุกรณี 

 
หมายเหตุ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกดิเหตจํุาเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสยีหรือไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และ
เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
 เมื่อท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและเวยีดนาม 
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 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนามนัน้จะตอ้งมีการเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาล เพือ่เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว 

คอื รา้นยา, รา้นมุก, รา้นขนม ฯลฯ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทัวรเ์พิม่ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

 ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ ส าหรบั จ านวนผูเ้ดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทาง 

15 - 20 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิน่ 
ทีพู่ดภาษาไทยได้ คอยรบัทีส่นามบนิเวยีดนาม และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดินทางทีป่ระเทศ
เวยีดนามเป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 15 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ 

 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 
 
 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นได้
ท าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด 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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