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เวยีดนามเหนอื ฮานอย  

ซาปา นงิหบ์ ิง่ห ์ฮาลอง 4วนั3คนื 
 กําหนดการเดนิทาง ตลุาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 
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โดยสายการบนิ  AIR ASIA 
เทีย่วบนิสบายๆ สไตล ์แอรเ์อเชยี สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนแหง่มงักรหลบัไหล 

เยีย่มชมยา่นโบราณ ดา้นงานหตักรรม ชมกรุงฮานอย ประวตัศิาสตรม์ากกวา่ 600 ปี 

เมอืงซาปาเมอืงเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม เทีย่วชมกรุง

ฮานอย ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง กุย้หลนิเวยีดนาม ชอ้ปป้ิงถนนสาย 36 เกา่ 

มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

1 – 4 ตลุาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

2 – 5 ตลุาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

22 – 25 ตลุาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

23 – 26 ตลุาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

29 ตลุาคม – 1 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

30 ตลุาคม – 2 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

31 ตลุาคม – 3 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

04 – 07 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

05 – 08 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

06 – 09 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

11 – 14 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

12 – 15 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

13 – 16 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

14 – 17 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

19 – 22 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  
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20 – 23 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

21 – 24 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

25 – 28 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

26 – 29 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

27 – 30 พฤศจกิายน 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

28 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.-  

03 – 06 ธนัวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

04 – 07 ธนัวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

11 – 14 ธนัวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

16 – 19 ธนัวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

17 – 20 ธนัวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

19 – 22 ธนัวาคม 2561 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

06 – 09  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

07 – 10  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

08 – 11  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

09 – 12  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

15 – 18  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

20 – 23  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

22 – 25  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

23 – 26  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 
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27 – 30  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

28 – 31  มกราคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

29 มกราคม – 01 กุมภาพนัธ ์2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

13 – 16  กุมภาพนัธ ์2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

19 – 22  กุมภาพนัธ ์2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

20 – 23  กุมภาพนัธ ์2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

26 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

27 กุมภาพนัธ์ ์– 02 มนีาคม 256 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

03 – 06  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

04 – 07  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

05 – 08  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

06 – 09  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

11 – 14  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

12 – 15  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

13 – 16  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

18 – 21  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

19 – 22  มนีาคม 2562 10,888.- 10,888.- 3,000.- 

20 – 23  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

25 – 28  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

26 – 29  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์   FD01 SAPA NIN HALONG 4D3N MAR19-FD-W39 

27 – 30  มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

01 – 04  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

02 – 05  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

03 – 06  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

08 – 11  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

22 – 25  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

23 – 26  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

24 – 27  เมษายน 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

29 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

05 – 08  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

06 – 09  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

07 – 10  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

08 – 11  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

13 – 16  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

14 – 17  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

15 – 18  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

19 – 22  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

20 – 23  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

21 – 24  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 800 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกั 2,000 บาท/ทา่น 
 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารสามารถล็อคทีน่ั่งสําหรับผูโ้ดยสารทีม่คีวามประสงคต์อ้งการน่ังแถว

หนา้ และตอ้งการเลอืกทีน่ั่งตดิกันกับผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางรว่มกันแตจ่ะมคีา่บรกิารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ 
เนือ่งจากว่าคณะเดนิทางของเราเป็นแบบกรุป๊ทวัร ์ทีน่ ัง่จงึเป็นระบบแบบ Random จงึไมส่ามารถ

เลอืกทีน่ ัง่ได ้และทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนักบัคณะซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
ในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งการลอ๊กทีน่ ัง่ท ัง้ขาไปและขากลบั สามารถดรูายละเอยีดตามดา้นลา่ง 

 
 ในกรณีตอ้งการล๊อกทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ย 200 บาท/ทา่น/เทีย่ว 

หากผูโ้ดยสารตอ้งการทีน่ ัง่แถวหนา้ Hot Seat 
 แถวที ่1 คา่บรกิาร ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลับ 1,000 บาท/ทา่น 

 แถวที ่2-5 คา่บรกิาร ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลับ 800 บาท/ทา่น 

 แถวที ่6-8 คา่บรกิาร ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ทา่น ไปกลับ 400 บาท/ทา่น 
 

*** หากลูกคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทุกคร ัง้กอ่นทําการจองครบั *** 

 
วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก  – เมืองซาปา – 

 โบสถซ์าปา – นํา้ตกสเีงนิ – ตลาดซาปายามคํา่คนื 

 

04.30 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืงเคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี (FD)  

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

06.40 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหนย่บ่าย โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่

FD642  

08.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 
 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก ใชเ้วลาเดนิทาง 4 - 5 ชัว่โมง 
  

 

22 – 25  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

26 – 29  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

27 – 30  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 

28 – 31  พฤษภาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,000.- 
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เมอืงลาวไก ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามมีชายแดนตดิกับเมืองเหอโข่ว 
มณฑลยูนนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จ้ักกนัดใีนฐานะเมอืงทําการคา้สาํคญั ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น้ําแดง ห่างจาก

กรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร  
 

เทีย่ง  บรกิารอาหาร ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (1) 

 

  

  

 

 

 

 

 
 “เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหุบเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอดนยิมของชาว

ยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืนและตกึต่างๆ 

รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นแบบฝรัง่เศสทีถ่กูรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และธรรมชาติ
ทีอุ่ดมสมบูรณ์ อกีทัง้ยังตัง้อยู่ใกลก้บัยอดเขาฟานซปัีน ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเวียดนาม และเป็น

สว่นหนึง่ของเทือกเขาหมิาลัย ทําใหเ้มืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จนกลายเป็นสถานที่
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทัว่ทกุมุมโลก  

 

 นํา้ตกสเีงนิ สงูทีส่ดุเตมิเต็มความสวยงามของเมืองซาปา ภูเขาฟานซปีานสูงเด่นทอดยาวโอบลอ้ม
 เมอืงซาปาและเป็นทีม่าของน้ําตกสเีงนินี้ ภาพการโยนตัวของสายน้ําจากยอดเขาไหลกระทบโขดหนิ
 เป็นทางยาวกว่า 500 เมตร ลดหลัน่พุ่งกระโจนหลากหลายความงาม 

 ชว่งเย็นพาทา่นเดนิชอ้ปป้ิง ตลาดซาปา เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปา สนิคา้ทีม่าวางขายสว่น
ใหญ่จะเป็นสนิคา้ทีผ่ลติข ึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ทีอ่าศัยอยู่ทีซ่าปา สว่นใหญ่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้ปัก 
สรอ้ย กําไล และเครื่องประดับ ผัก ผลไม ้และอาหารพื้นเมืองมากมาย นอกจากนัน้ยังมีรา้นอาหาร

สไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท้า่นไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดง  (2)   

ทีพ่กั  โรงแรม Q Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 
 

  
 

 

 
 

วนัทีส่อง   เขาฮามลอง – หมูบ่า้นก ัต๊ก ัต๊ – พรมแดนระหวา่งประเทศเวยีดนามและจนี – ฮานอย – 

ทะเลสาบคนืดาบ – ซอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
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ยอดเขาฮมัรอง ซึง่อยู่ไม่ไกลจากตวัเมอืงซาปา ทางขึน้จะเป็นการเดนิข ึน้เขาตลอดแต่ไม่ชนัมากนัก 

โดยจะมีจุดชมววิใหนั้กท่องเทีย่วเลอืกชมทัง้หมด 20 จุด เมื่อเดนิข ึน้ไปแลว้ท่านสามารถมองเห็นววิ

ของเมืองซาปาไดท้ั ้งเมือง บา้นเรือนและตึกต่างๆ ที่มีสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะแบบฝรั่งเศส 

ผสมผสานกบักบัธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบูรณ์ และววิของหุบเขาทีท่อดยาวเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซาปา 

จากนัน้นําท่านชม หมูบ่า้นก ัต๊ ก ัต๊ (Cat Cat Village) เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ในเมืองซาปา ซึง่อยู่ใน

ระดบัความสงูกว่าน้ําทะเล 1,650 เมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กโิลเมตร คําว่า กั๊ตกั๊ต มี

ตน้กําเนิดมาจากชือ่ที่ใชเ้รียกรถ 4 Wheel ของชาวฝรั่งเศสทีไ่ดข้ับเขา้มายังพื้นทีแ่ห่งนี้เพื่อคน้หา

แหลง่พลงังานทางธรรมชาต ิกอ่นทีช่าวมง้ดําจะอพยพมาจากลุม่แม่น้ําแยงซเีกยีง ประเทศจีน เพื่อมา

ตัง้รกรากทํามาหากนิจนเกดิเป็นหมู่บา้น และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันกั๊ตกั๊ต เป็นหมู่บา้นเกา่แกข่องชาวเผ่ามง้ดําทีน่ยิมแตง่กายโทนสน้ํีาเงนิเขม้หรือดํา เป็นหมู่บา้น

ทีส่ามารถมองเห็นววิทวิทศันข์องนาขัน้บันไดทีส่วยงาม รอใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาเยีย่มชม  

นําทา่นเดนิทางสู ่พรมแดนระหวา่งประเทศเวยีดนามและจนี พรมแดนนี้เคยถูกปิดในชว่งระหว่าง

สงครามจนีและเวยีดนามในปี ค.ศ. 1979-1993 หลงัจากสงครามไดม้กีารเปิดพรมแดนนี้ข ึน้มาใหม่อีก

ครัง้ จนเกดิเป็นทางผ่านสาํคญัของนักทอ่งเทีย่วในการเดนิทางเขา้มาเทีย่วประเทศเวียดนามและเมือง

คณุหมงิประเทศจนี ซึง่นอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัแลว้ ยังเป็นจุดศนูยก์ลางใน

การแลกเปลีย่นสนิคา้ชนเผาทีส่าํคญัและใหญ่ทีส่ดุในประเทศอกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง (4) 

 หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทาง จากเมือง ซาปา สูเ่มือง 

 ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ชั่มโมง จากนัน้นําท่านเดนิทางไปยัง ทะเลสาบคนืดาบ ตัง้อยู่ใจ

 กลางเมอืงฮานอย ตามตํานานเล่าขานกันมาว่า ในสมัยทีเ่วียดนามทําสงครามกับประเทศจีน กษัตรยิ์

 แห่งเวียดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถรบชนะฝ่ายจีนได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนึ่ง

 ไดล้่องเรือเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ไดเ้จอกับเต่าตัวหนึ่งซ ึง่ที่ปากนั้นไดค้าบดาบวเิศษอยู่และ

 ไดนํ้าดาบนั้นมาใหก้ับกษัตรยิ์เวียดนามเพื่อใชใ้นการทําสงคราม เมื่อกลับไปสูร้บกับประเทศจีนอีก

 ครั ้ง จนมีชัยชนะกลับมาทําใหบ้า้นเมืองสงบสุข และเมื่อเสร็จส ิน้สงครามแลว้พระองค์จึงไดนํ้า

 ดาบกลับมาคืน ณ ทะเลสาบคืนดาบแห่งนี้ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายภาพกับ สะพานแสงอาทติย ์

 สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคืนดาบ เชือ่มระหว่างรมิฝ่ังกับเกาะเนินหยก สะพานแห่งนี้ถือ

 เ ป็น เอกลักษณ์อีกแห่ งหนึ่งของกรุงฮานอย  หากยืนอยู่ บนสะพานท่านสามารถมองเห็น  

 ศาลเจา้ เนนิหยก ตัง้อยู่บนเกาะ ซึง่เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบคืนดาบ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่

 18 โดย สถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากจนี สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ เฉนิ ฮัง 

 โดว๋ ผูนํ้าการตอ่ตา้นราชวงศห์ยวนของจีนในศตวรรษที ่13 ภายในเป็นวหิารชัน้เดยีว มีแท่นบูชาเทพ

 เจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ หากมองออกไปจากเกาะเนนิหยกจะเห็นเจดยีโ์บราณโผล่ข ึน้พน้น้ํามี

 ชือ่เรียกว่าทอ้งถิน่ว่า ทาพรัว ซึง่หมายถงึ หอคอยเต่า ซึง่ในปัจจุบันในชว่งเปลีย่นฤดูกาลยังสามารถ

 เห็นเตา่ขนาดใหญ่อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 

 นําท่านชอ้ปป้ิง ถนนสาย 36 เกา่ มีชือ่เรียกพื้นเมืองว่า 36 เฝอเฟืองในอดตีเป็นถนนทีม่ีชือ่เสยีงใน

 เรือ่งของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนี้มสีนิคา้มากมาย เป็นแหลง่ขายของ

 ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุใจกลางกรุงฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างจุใจ เชน่ 

 เสือ้ผา้ เครือ่งเขนิ งานฝีมอืทีทํ่าจากไม ้เรือสําเภาไมจํ้าลอง ของทีร่ะลกึจากเวียดนามทีทํ่าข ึน้มาจาก

 ฝีมอืคน เวยีดนามอย่างแทจ้รงิ เป็นตน้ 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั โรงแรม Delight หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม   น ัง่เรอืชมฮาลองบก – เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์– ฮาลอง – รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่ – ฮาลอง Night 

Market  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

 หลงัจากรับประทานอาหารเชา้ นําทา่นเดนิทางสู ่ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภูมทิัศน์ทีม่ีชือ่เสยีง
มากทีส่ดุของจังหวัดนงิห์บงิห์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กโิลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขา

หนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม คลา้ยกบักุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่น้ํางอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภูเขาหนิปู
จนเกดิเป็นถ้ําหนิปูนทัง้หมดสามถ้ํา จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามกก๊ ซึง่คําว่าตามแปลว่าสาม และกก๊แปลว่า
ถ้ํา ซึง่ถ้ําแห่งนี้จะมน้ํีาไหลลอดถ้ําไปตามทางทีถ่กูกดัเซาะ เมื่อมองจากดา้นบนจะเห็นทัศนียภาพทาง

ธรรมชาตทิีส่วยงาม  
  

เพลดิเพลนิกบัการ ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภูเขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตืน่ตากับการ

พายเรอืทีเ่ป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่มีลักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรือไปตามแม่น้ําทตีร่า
งอนน์ ชมวิถีชีวติรมิน้ําของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิิวสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสสีัน
แตกตา่งกนัออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรือลอดถ้ํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ

งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ้ําได ้ 
 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหลซึง่ตัง้อยู่ในจังหวัดนงิหซ์ ึง่ค ์จังหวัดนี้มีพรม 

แดนตดิกับจีนตอนเหนือ ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม. นอกจากเมืองฮาลองแลว้ยังม ี

อา่วฮาลอง ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า กุย้หลนิแห่งเมอืงเวยีดนาม เพราะมีเกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่จํานวนกว่า 

1,969 เกาะโผลพ่น้ข ึน้มาจากผวิน้ําทะเล บนยอดของแตล่ะเกาะมตีน้ไมข้ ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความ

ความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอ่าวฮาลอง ทําใหอ้งคก์รยูเนสโกประกาศเป็นมรดก

โลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 

 โดยระหว่างทางน่านเลอืกซือ้สนิคา้ รา้นเยือ่ไมไ้ผ ่จําหน่ายสนิคา้ต่างๆ ทีผ่ลติข ึน้มาจากเยื่อไมไ้ผ่ 

เชน่ พวกผา้เชด็ตา่งๆ ผา้เชด็พืน้ ผา้ดดูฝุ่ น ผา้พันคอ ชดุคลมุไหล ่ชดุสเลค และอื่นๆ อีกมากมาย รวม

ไปถงึ สนิคา้ตา่งชนดิตา่งๆ ทัง้ของกนิของใช ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง ไปจนถงึกาแฟทีม่ชีือ่เสยีง 
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 ชอ้ปป้ิง ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึทําจากไม ้งานหัตถกรรม

พืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า อาหารสตรทีฟู้ด และอืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (8)  

ทีพ่กั โรงแรม Kenny Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงฮาลอง – อา่วฮาลอง – ถํา้นางฟ้า – ฮานอย – กรงุเทพมหานคร 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 
 

 นําทา่นลอ่งเรอืชม อา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ

เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอ่าวตงัเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับ

ววิทวิทศัน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน้ําสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่โผล่ข ึน้มา

จากผวิน้ําทะเลทีม่ลีกัษณะแตกตา่งกนัออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวียดนามอีกแห่ง

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทัว่ทกุมุมโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้ 
 

ระหว่างล่องเรือเที่ยวชม ถํา้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองทีม่ีอายุนับลา้นปี มี
โครงสรา้งสลบัซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดบัไฟไวอ้ย่างสวยงาม ภายในถ้ําจะเห็นไดว้่าหนิหงอกหนิ
ยอ้ยต่างๆนัน้จะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ข ึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะ

ตคีวามออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมอืนสิง่ใดในถ้ําเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถ่กูสรา้งข ึน้มาจากทางธรรมชาติ
ทีต่ดิอยู่ภายในผนังถ้ํา นับว่าเป็นส ิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึง่และมตีํานานเลา่ขานกนัว่ามเีหลา่นางฟ้าเขา้มา

อาบน้ําในถ้ําแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระทั่ง
เวลาผ่านลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทีผ่นังถ้ําอย่างน่าอัศจรรย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื เมนซูฟีู๊ ด + ไวนแ์ดงดาลดั (10)   

หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่นครหลวงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางกลบัประมาณ 4 ชม 

 
 จากนั้นนําท่านออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย ใชเ้วลาเดนิทางจากตัวเมืองฮานอย

 ประมาณ 45 กโิลเมตร 
 

20.50 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD645  

22.45 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 200 บาท/ทา่น/วนั, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ตํ่า 20 ท่าน หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 
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 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ ่วมคณะไมถ่งึ 20 

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหรี่ / 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
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10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทวัร.์.................................................................................  วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลําดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

 
ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

 
(..............................................................) 
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