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บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนามแอรไ์ลนส์ูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัใหล 
เมอืงหมกเจาวเ์มอืงหบุเขาแหง่ดอกไมห้ลากหลายสสีนั๔ฤด ูชมไรช่ารปูหวัใจ  

ชมสะพานแกว้แหง่ความรกัสถานททีอ่งเทยีวใหมล่า่สดุของเวยีดนาม 
ลอ่งเรอือา่วฮาลองชมถํานางฟ้าขนึกระเชา้สองชนั สวนสนกุฮาลองปารค์ ขนึชงิชา้

สวรรค ์Sun Wheelโชวห์ุน่กระบอกนาํเมอืงนงิหบ์งิห ์
มนํีาดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดยีว 
                  3-7 พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

4-8พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

8-12พฤษภาคม 2562 12,888 12,888 4,000  

9-13พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

10-14พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

11-15พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

15-19พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

16-20พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

17-21พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

18-22พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

22-26พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

23-27พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

24-28พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

25-29พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 4,000 

29พฤษภาคม-2 มถินุายน2562 13,888 13,888 4,000 

30พฤษภาคม-3 มถินุายน2562 14,888 14,888 4,000 

31พฤษภาคม-4 มถินุายน2562 14,888 14,888 4,000 

01-05 มถินุายน2562 14,888 14,888 4,000 

05-09 มถินุายน2562 14,888 14,888 4,000 

08-12 มถินุายน2562 14,888 14,888 4,000 

12-16 มถินุายน2562 14,888 14,888 4,000 

15-19 มถินุายน2562 14,888 14,888 4,000 

19-23มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000 



22-26มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000 

26-30มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000 

29มถินุายน-03 กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000 

03-07กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000 

06-10กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000 

10-14กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000 

13-17กรกฎาคม2562 15,888 15,888 4,000 

14-18กรกฎาคม2562 15,888 15,888 4,000  

15-19กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000  

17-21กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000  

20-24กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000  

24-28กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000  

25-29กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000  

27-31กรกฎาคม2562 14,888 14,888 4,000  

31กรกฎาคม-04  สงิหาคม2562 14,888 14,888 4,000  

07-11  สงิหาคม2562 14,888 14,888 4,000  

09-13  สงิหาคม2562 15,888 15,888 4,000  

10-14  สงิหาคม2562 15,888 15,888 4,000  

14-18  สงิหาคม2562 14,888 14,888 4,000  

17-21สงิหาคม2562 14,888 14,888 4,000  

21-25  สงิหาคม2562 14,888 14,888 4,000  

24-28  สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

28  สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562 13,888 13,888 4,000  

31  สงิหาคม – 04 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

04-08 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

07-11 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

11-15 กนัยายน 2562 13,888 13,888 4,000  

14-18 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  



 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรวมเป็น1,200 บาทตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่นในสว่นของ

หวัหนา้ทวัรท์ดีแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 
 

จอยแลนดไ์มเ่อาตวั หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ตวัเครอืงบนิสาํหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลกูคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทกุครงักอ่นทําการจอง*** 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ–ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย –วดัหงอ๊กเซนิ-ทะเลสาบคนืดาบ-สะพานพระ
อาทติย-์ถนน36สาย 

 

08.55น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกันณทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมปิระตู 5เคานเ์ตอร ์Lสายการบนิ
เวยีดนาม แอรไ์ลน(์VN)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่นและนําทา่น
โหลดสมัภาระ 

11.55น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนามโดยสายการบิน
VIETNAM AIRLINES เทยีวบนิทVีN610 

13.55น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ของกรุงฮานอยซงึเป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวียดนามตอนเหนือหลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงนําท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงฮานอย ตังอยู่ทาง
ภาคเหนอื ของประเทศเวยีดนาม คําวา่ “ฮานอย”หมายถงึตอนตน้ของแมนํ่าตังอยูต่อนตน้ของลุม่แมนํ่า
แดงในสมยันันกษัตรยิร์าชวงศล์สีถาปนาขนึเป็นเมอืงหลวงโดยใชช้อืว่าทังล็องแปลว่ามังกรเหนิต่อมา
กษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเว ้เมอืตกเป็นสว่นหนงึของอนิโดจนี และฝรังเศส
ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครังหลังจากไดรั้บเอกราชในปีพ.ศ. 2489 
ดนิแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศโดยฮานอยเป็นเมอืงหลวงของเวียดนามเหนือเมือรวม
ประเทศในพ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนงึเดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําท่านเดินทางไปยังวดัหง็อกเซินหรอืวดัเนนิหยก ตังอยู่บนเกาะหยก ซงึเป็นเกาะเล็กๆ ใน
ทะเลสาบคนืดาบ ถกูสรา้งขนึในศตวรรษท ี18 โดยสถาปัตยกรรมและศลิปะการตกแตง่ไดรั้บอทิธพิลมา
จากจนี สรา้งขนึเพอืเป็นเกยีรตแิก ่เฉนิฮัง โด๋ว ผูนํ้าการต่อตา้นราชวงศห์ยวนของจนีในศตวรรษท ี13 
ภายในเป็นวหิารชนัเดยีว มแีทน่บชูาเทพเจา้ รวมถงึฆอ้งและระฆงัโบราณ  
จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบคนืดาบ ตังอยูใ่จกลางเมอืงฮานอย ตามตํานานเลา่ขานกนัมาวา่ ใน
สมยัทเีวยีดนามทําสงครามกบัประเทศจนี กษัตรยิแ์หง่เวยีดนามทําการสูร้บเป็นเวลานาน แตไ่มส่ามารถ
รบชนะฝ่ายจนีได ้จนเกดิความทอ้แท ้วันหนงึไดล้่องเรอืเขา้มา ณ ทะเลสาบแห่งนี ไดเ้จอกับเต่าตัว
หนงึซงึทีปากนันไดค้าบดาบวเิศษอยู่และไดนํ้าดาบนันมาใหก้ับกษัตรยิ์เวียดนามเพอืใชใ้นการทํา
สงคราม เมอืกลับไปสูร้บกบัประเทศจนีอกีครังจนมชียัชนะกลับมา ทําใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ และเมอืเสร็จ
สนิสงครามแลว้พระองคจ์งึไดนํ้าดาบกลับมาคนื ณ ทะเลสาบคนืดาบแหง่น ี 
 

แวะถา่ยภาพกบั สะพานแสงอาทติย ์สะพานสแีดงสดท่ามกลางทะเลสาบคนืดาบ เชอืมระหว่างรมิฝัง
กบัเกาะเนนิหยก สะพานแหง่นถีอืเป็นเอกลักษณอ์กีแหง่หนงึของกรงุฮานอย หากยนือยูบ่นสะพานท่าน
สามารถมองเห็น วดัเนนิหยก มองออกไปจากสะพานแสงอาทติยจ์ะเห็นเจดยีโ์บราณโผล่ขนึพน้นํามี

18-22 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000  

21-25 กนัยายน 2562 14,888 14,888 4,000 

25-29 กนัยายน 2562 13,888 13,888 4,000 

28 กนัยายน– 02 ตลุาคม 2562 14,888 14,888 4,000 



ชอืเรยีกว่าทอ้งถนิว่า ทาพรัว ซงึหมายถงึ หอคอยเตา่ซงึในปัจจุบันในชว่งเปลยีนฤดูกาลยังสามารถ
เห็นเตา่ขนาดใหญอ่ยูใ่นทะเลสาบแหง่น ี 
 

 จากนันใหท้กุท่านเดนิเลอืกซอืของบน ถนน36สายมชีอืพนืเมอืงว่า 36 เฝอเฟือง อดตีเคยเป็นถนนที
มชีอืเสยีงในเรอืงของงานหัตถกรรมมายาวนานกว่า 600 ปี ในปัจจุบันถนนแห่งนีมสีนิคา้มากมาย เป็น
แหลง่ขายของทรีะลกึและสนิคา้พนืเมอืงทใีหญท่สีดุใจกลางกรงุฮานอย ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ได ้
อยา่งจใุจ เชน่ เสอืผา้ เครอืงเขนิ งานฝีมอืททํีาจากไม ้เรอืสําเภาไมจํ้าลอง ของทรีะลกึจากเวยีดนามที
ทําขนึมาจากฝีมอืคนเวยีดนามอยา่งแทจ้รงิ เป็นตน้ 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง  (1)  
 

ทพีกั  โรงแรม Sunset Westlake Hotelหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง เมอืงฮานอย – เมอืงหมกเจาว-์สวนชาขนับนัไดรปูหวัใจ-สะพานแกว้แหง่ความรกั-สวนดอกไม้
แฮปปีแลนด ์ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(2) 
 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหมกเจาวอ์ยูห่า่งจากกรุงฮานอยประมาณ 200 กโิลเมตรอณุหภมูเิฉลยีอยู่
ท ี18-22 องศาเซลเซยีสอากาศเย็นสบายตลอดปีเป็นเมอืงทไีดรั้บขนานนามวา่เมอืงดาลัดแหง่เขตเขา
ตะวันตกเฉียงเหนือทีนีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อากาศเย็นสบายตลอดปีและมีทรัพยากรดา้นการ
ทอ่งเทยีวมากทสีดุของเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวยีดนามจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักทอ่งเทยีวชาวเวยีดนามและชาวตา่งชาต ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (3) 

 

 

 

 

 

 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ไรช่าโดย่แจ(Doi Che) หรอืสวนชาขนับนัไดรูปหวัใจไร่ชาทพีัฒนาให ้
เป็นสถานททีอ่งเทยีวมกีารตัดแตง่รปูทรงของไรช่าใหม้คีวามสวยงามและจุดหนงึทเีป็นไฮไลทข์องทนีี
ก็คอืการตัดแตง่ไรช่าใหเ้ป็นรปูทรงของหัวใจดังนันใครมาทนีกี็จะตอ้งมาถา่ยรปูกบัไรช่ารปูหัวใจน ี
จากนันนําท่านเดนิทางสู่สถานทีท่องเทียวใหม่ล่าสุดของเวียดนาม “สะพานแกว้แห่งความรกั”
สะพานกระจกทไีดร้ับการตกแต่งเพอืใหคู้่รักไดม้าสัมผัสความเสยีว ใหท้่านไดถ้่ายรูปและเพลดิเพลนิ
กบับรรยากาศของสะพานกระจก และธรรมชาตกิลางหบุเขา  
นําท่านชม สวนดอกไม ้Happy Landสวนดอกไมใ้จกลางหุบเขาทขีนึชอืแห่งเมอืงหมกเจาว ์ทมีี
ดอกไมน้านาพรรณทสีลับสบัเปลยีนมาใหท้า่นไดช้นืชมตลอดทังปี ไมว่่าจะเป็นดอกพรุนและดอกทอ้สี
ขาวจะบานสะพรงัอวดสสีนับรสิทุธดิอกกาหลงอวดสขีาวบานสะพรังทัวบรเิวณ ใหท้่านเทยีวชมและถ่า
รปูกันตามอธัยาศัย 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  
 

ทพีกั  โรงแรม MUONG THANH HOLIDAY HOTELระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทสีาม เมอืงหมกเจาว-์นําตกDai Yem - เมอืงนงิหบ์งิห–์ วดัไบด่งิห ์- ถนนคนเดนิเมอืงนงิหบ์งิห ์
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(5) 
 หลังอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสูนํ่าตก DaiYemนําตกทมีคีวามสวยงามและมชีอืเสยีงอกีทหีนงึของ
เวยีดนามใหท้า่นไดด้มืดํากบับรรยากาศ 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (6) 

 หลังจากรับประทานอาหารนําท่านเดินทางสู่เมอืงนงิหบ์งิหอ์ยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา
ประมาณ 90 กโิลเมตร พนืทแีหง่นโีอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลูก เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง
หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน 

 

 



 

 

 

 

 
 

 นําทา่นเดนิทางสูว่ดัไบด่งิห์
ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นททีางรัฐบาลสรา้งขนึมาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูกกอ่สรา้งขนึ
บนภเูขาดงิหม์าแลว้กว่า 
สถานทศีักดสิทิธทิถีอืไดว้า่เป็นศนูย์
พระพทุธรปูทใีหญท่สีดุ นําหนักกวา่ 
ความยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทสีดุในเอเชยี ทพีลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 
ในเวยีดนาม สูง 22 เมตร หนัก 
และอาคารสําหรับประกอบพธิกีรรมต่างๆ ท่านจะไดด้มืดํากับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไป
พรอ้มกบัววิทวิเขาทสีงูสงา่ และวัดแหง่นยีงัเป็นสถานทปีระชมุชาวพทุธนานาชาตเินอืงในวัน
โลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารของโรงแรม 
 

ทพีกั  โรงแรม HOA LU Hotel
 

วนัทสี ี เมอืงนงิหบ์งิห-์ฮาลองบก
รถราง - ขนึชงิชา้สวรรค์
 
 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม
 

นําท่านเดนิทางสูต่ามกก๊ หรอื ฮาลองบก 
อยู่ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 
คลา้ยกับกุย้หลนิเมอืงจนี 
สามถํา จงึเป็นทมีาของชอื ตามกก๊ ซงึคําวา่ตามแปลวา่สาม และก๊กแปลว่าถํา ซงึถําแห่งนีจะมนํีาไหล
ลอดถําไปตามทางทถีกูกดัเซาะ เมอืมองจากดา้นบนจะเห็นทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิสีวยงาม 
เพลดิเพลนิกับการลอ่งเรอื 
พายเรอืทเีป็นภมูปัิญญาทอ้งถนิมลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมนํ่าทตีร่า
งอนน์ ชมวถิีชวีติรมินําของชาวทอ้งถนิ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาทีมีสีสัน
แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนันเป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทสีวยงามขณะทพีายเรอืลอดถําได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ 

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู่
ประมาณ 3 ชม.เมอืงฮาลองมสีถานทที่องเทยีวชอืดังคอื
เมอืงเวยีดนามเพราะมเีกาะหนิปนูนอ้ยใหญจํ่านวนกวา่
ของแตล่ะเกาะมตีน้ไมข้นึอยูอ่ยา่งหนาแน่นดว้ยความความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของ
อา่วฮาลองทําใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี
 

 จากนันเดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์
ระหวา่งนใีหท้า่นไดช้มววิอา่วฮาลองพรอ้มถา่ยรปูเก็บภาพ
ฮาลองทตีังตระหง่าอยูด่า้นล่าง
ชมสวนดอกไมญ้ปีุ่ น
ทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยาย

วดัไบด่งิหว์ัดในพระพทุธศาสนาทใีหญท่สีดุในเวยีดนาม
สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นททีางรัฐบาลสรา้งขนึมาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูกกอ่สรา้งขนึ

บนภเูขาดงิหม์าแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขนึไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 
สถานทศีักดสิทิธทิถีอืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายในวัดมี
พระพทุธรปูทใีหญท่สีดุ นําหนักกวา่ 100 ตัน และยงัมพีระพทุธรปูกวา่ 500 

กโิลเมตรยาวทสีดุในเอเชยี ทพีลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 
เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทมีพีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลานพธิ ี

และอาคารสําหรับประกอบพธิกีรรมต่างๆ ท่านจะไดด้มืดํากับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไป
พรอ้มกบัววิทวิเขาทสีงูสงา่ และวัดแหง่นยีงัเป็นสถานทปีระชมุชาวพทุธนานาชาตเินอืงในวัน

อกีดว้ย 

ภตัตาคารของโรงแรม (7)  

HOA LU Hotelหรอืเทยีบเทา่ 

ฮาลองบก-เมอืงฮาลอง-ฮาลองปารค์ - นงักระเชา้ 2 
ขนึชงิชา้สวรรคS์un wheel - การแสดงหุน่กระบอกนํา 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(8) 
ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนงึในภมูทัิศน์ทมีชีอืเสยีงมากทสีุดของจังหวัดนงิหบ์งิห์

ประมาณ 9 กโิลเมตร ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม 
คลา้ยกับกุย้หลนิเมอืงจนี มแีม่นํางอด็องไหลผ่านและกัดเซาะภเูขาหนิปู
สามถํา จงึเป็นทมีาของชอื ตามกก๊ ซงึคําวา่ตามแปลวา่สาม และก๊กแปลว่าถํา ซงึถําแห่งนีจะมนํีาไหล

กกดัเซาะ เมอืมองจากดา้นบนจะเห็นทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิสีวยงาม 
ลอ่งเรอื ชมธรรมชาตขิองภเูขาหนิปูนตระหง่านรายลอ้มอยูม่ากมาย

พายเรอืทเีป็นภมูปัิญญาทอ้งถนิมลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมนํ่าทตีร่า
ชวีติรมินําของชาวทอ้งถนิ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาทีมีสีสัน

แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนันเป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทสีวยงามขณะทพีายเรอืลอดถําได ้ 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง (9) 

หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้
เมอืงฮาลองมสีถานทที่องเทยีวชอืดังคอือา่วฮาลองทไีดร้ับสมญานามว่ากุย้หลนิแห่ง

เมอืงเวยีดนามเพราะมเีกาะหนิปนูนอ้ยใหญจํ่านวนกวา่1,969 เกาะโผลพ่น้ขนึมาจากผวินําทะเลบนยอด
ของแตล่ะเกาะมตีน้ไมข้นึอยูอ่ยา่งหนาแน่นดว้ยความความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของ
อา่วฮาลองทําใหอ้งคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี2537

ฮาลอง ปารค์นําท่านนงักระเชา้ 2 ชนัเพอืขา้มอา่วฮาลอง
มววิอา่วฮาลองพรอ้มถา่ยรปูเก็บภาพบรรยากาศของอา่วฮาลองและ

ดา้นล่าง ใหท้่านเพลนิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ไมว่่าจะเป็น การเทยีว
สวนดอกไมญ้ปีุ่ น เพลิดเพลินกับการนงัรถราง  หรือขนึชงิช้าสวรรค ์

ทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบคํา อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความ

วัดในพระพทุธศาสนาทใีหญท่สีดุในเวยีดนาม มเีนือทกีว่า 4,300 ไร่ แบง่
สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นททีางรัฐบาลสรา้งขนึมาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูกกอ่สรา้งขนึ

ปี โดยตอ้งเดนิขนึไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขัน เป็น
กลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายในวัดมี

500 องค ์ถกูตังเรยีงกนัไปโดยมี
กโิลเมตรยาวทสีดุในเอเชยี ทพีลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชนั และระฆังทใีหญ่ทสีดุ

ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทมีพีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลานพธิ ี
และอาคารสําหรับประกอบพธิกีรรมต่างๆ ท่านจะไดด้มืดํากับความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัดไป
พรอ้มกบัววิทวิเขาทสีงูสงา่ และวัดแหง่นยีงัเป็นสถานทปีระชมุชาวพทุธนานาชาตเินอืงในวันวสิาขบชูา

2 ชนั–สวนดอกไมญ้ปีุ่ น–นงั

อเสยีงมากทสีุดของจังหวัดนงิหบ์งิห ์
ตามก๊กมีลักษณะเป็นภูเขาหนิปูนขนาดใหญ่อยู่รายลอ้ม 

ภเูขาหนิปจูนเกดิเป็นถําหนิปูนทังหมด
สามถํา จงึเป็นทมีาของชอื ตามกก๊ ซงึคําวา่ตามแปลวา่สาม และก๊กแปลว่าถํา ซงึถําแห่งนีจะมนํีาไหล

กกดัเซาะ เมอืมองจากดา้นบนจะเห็นทัศนยีภาพทางธรรมชาตทิสีวยงาม   
ตระหง่านรายลอ้มอยูม่ากมาย ตนืตากับการ

พายเรอืทเีป็นภมูปัิญญาทอ้งถนิมลีักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถบี ล่องเรอืไปตามแมนํ่าทตีร่า
ชวีติรมินําของชาวทอ้งถนิ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิวิสองขา้งทางเป็นทุ่งนาทีมีสีสัน

แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนันเป็นเสน้ทางสูก่ารล่องเรอืลอดถํา สามารถใชไ้ฟฉายสอ่งดูหนิ

ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้
อา่วฮาลองทไีดร้ับสมญานามว่ากุย้หลนิแห่ง

พน้ขนึมาจากผวินําทะเลบนยอด
ของแตล่ะเกาะมตีน้ไมข้นึอยูอ่ยา่งหนาแน่นดว้ยความความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของ

2537 
ขา้มอา่วฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 

บรรยากาศของอา่วฮาลองและภาพของเมอืง
ใหท้่านเพลนิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ไมว่่าจะเป็น การเทยีว

งช้าสวรรค ์Sunwheelเพือชม
ใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความ



ประทับใจหรอืชมการแสดงหุน่กระบอกนําเป็นศลิปกรรมประจําชาตหิุน่กระบอกนําเป็นการ ผสมผสาน
ระหวา่งความหลงไหลในเทพ กบัความรักชาตอิยา่งรนุแรงจนเป็นสงิปลกูฝังกนัมาในจติใจ ข อ ง ช า ว
เวียดนามนักเชดิหุ่นจะยืนอยู่หลังฉากและมีนําท่วมถึงบริเวณเอว และควบคุมตัวหุ่นดว้ยไมไ้ผ่
 ลํายาว สําหรับเทคนคิการเชดินันไดถ้กูปิดบงัเป็นความลับอยา่งมดิชดิ และมเีพยีงแค่แหง่เดยีวในโลก 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคารพนืเมอืง AMAZING เมนอูาหาร Seafood (10)  
 

อสิระชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงทฮีาลองไนทม์ารเ์ก็ตสนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทรีะลกึทํา
จากไมง้านหัตถกรรมพนืเมอืงเสอืผา้กระเป๋าและอกีมากมาย 

 

ทพีกั  โรงแรม Pusan HalongHotelหรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

วนัทหีา้ เมอืงฮาลอง- ลอ่งเรอือา่วฮาลอง-ถํานางฟ้า–หมูบ่า้นชาวประมง–เกาะไกช่นกนั – สนามบนิ
นานาชาตโิหนย่บา่ย-กรงุเทพ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม(11) 
 นําทา่นลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทมีพีนืทกีวา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตรอยูท่างตอนเหนือของ
เวยีดนามและเป็นสว่นหนงึในอา่วตังเกยีมชีายฝังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตรท่านจะพบกับววิ
ทวิทัศน ์หันมองไปทางไหนก็สวยงามเห็นผนืนําสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญ่โผล่ขนึมาจาก
ผวินําทะเลทมีลีักษณะแตกตา่งกนัออกไป ถอืเป็นสถานทเีทยีวชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแหง่หนงึที
สามารถดงึดดูนักทอ่งเทยีวมากมายจากทัวทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานทแีหง่น ี

 นําท่านชม ถํานางฟ้าพาท่านชมหินหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองทีมีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง
สลับซบัซอ้นกนัหลายชนัพรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถําจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยต่างๆ
นันจะมลีักษณะรปูทรงแตกตา่งกนัออกไปตามแตท่า่นจะจตินาการ ขนึอยูว่า่แตล่ะทา่นจะตคีวามออกมา
ว่าเป็นรูปทรงเหมอืนสงิใด ในถําเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถูกสรา้งขนึมาจากทางธรรมชาตทิีตดิอยู่
ภายในผนังถํา นับวา่เป็นสงิมหัศจรรยอ์ยา่งหนงึและมตํีานานเล่าขานกันว่ามเีหล่านางฟ้าเขา้มาอาบนํา
ในถําแหง่นแีละเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้เีป็นมนุษยเ์ลยคดิทจีะไมอ่ยากกลับสวรรค ์จนกระทังเวลาผา่น
ล่วงเลยไปกลุ่มนางฟ้าทังหลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทผีนังถําอย่างน่าอัศจรรยน์อกจากนันผ่านชม 
หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ทําประมงดังเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนัสัญลักษณ์อกีอยา่ง
หนงึของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทมีลีักษณะคลา้ยกบัไกห่ันหนา้ชนกนั มชีอืเรยีกอกีอยา่งนงึวา่ เกาะไกจู่บ
กนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดัและกาแฟ G7 
(12) 

 

 

 

 

 

 
 

 
ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง เพอืเดนิทางสูส่นามบนิ 

16.05น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน
VIETNAM AIRLINE เทยีวบนิท ีVN613  

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 



**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวตามกฎหมาย
ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ
ในการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครอืงดมื ค่าซกัรดี ค่ามนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณปีระกาศใหก้ลับมายนืรอ้งขอวซีา่อกีครงั (เนอืงจากทางเวยีดนามได ้
ประกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 
30 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 
เดนิทางขนึตํา 25 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีทีจะชําระ
คา่บรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาตวัหกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงต่างๆ
ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

 หากชําระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์



 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ได ้
ทกุกรณ ีและกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไป
กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหร ี/ 

ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนขีนึอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณผีูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 



ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

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

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ.................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


