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บนิตรงสูฮ่านอยโดยเวยีดนาม แอรไ์ลน ์สูเ่มอืงประวตัศิาสตร ์ดนิแดนมงักรหลบัไหล 
ลอ่งเรอือา่วฮาลอง ชมถ า้นางฟ้า ข ึน้กระเชา้สองช ัน้ สวนสนกุฮาลองปารค์ ข ึน้ชงิชา้
สวรรค ์Sun Wheel โชวห์ุน่กระบอกน า้ เมอืงนงิหบ์งิห ์ลอ่งเรอืชมมรดกโลกจา่งอาน   
เมอืงซาปา สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม พรอ้มขึน้กระเชา้ลอยฟ้าสูย่อดเขาฟานซปินั 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

3-7 เมษายน 2562 13,888 13,888 3,000 

4-8 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000 

5-9 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000 

6-10 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000 

10-14 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000  

11-15 เมษายน 2562 16,888 16,888 3,000  

13-17 เมษายน 2562 17,888 17,888 3,000  

                  14-18 เมษายน 2562 16,888 16,888 3,000  

15-19 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000  

16-20 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000  

17-21 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000  

18-22 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000  

19-23 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000  

20-24 เมษายน 2562 14,888 14,888 3,000  

27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

                  3-7 พฤษภาคม 2562 15,888 15,888 3,000  

4-8 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

8-12 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

9-13 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

10-14 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

11-15 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

15-19 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

16-20 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  



 
 

17-21 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

18-22 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

22-26 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

23-27 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000 

24-28 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000 

25-29 พฤษภาคม 2562 14,888 14,888 3,000 

29 พฤษภาคม-2 มถินุายน 2562 14,888 14,888 3,000 

30 พฤษภาคม-3 มถินุายน 2562 14,888 14,888 3,000  

31 พฤษภาคม-4 มถินุายน 2562 14,888 14,888 3,000  

01-05 มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000  

05-09 มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000  

08-12 มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000  

12-16 มถินุายน 2562 14,888 14,888 4,000  

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

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

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

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

29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

03-07 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

06-10 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

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

13-17 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

14-18 กรกฎาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

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

17-21 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

20-24 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  



ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 1,200 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น
ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร** 

 

จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋ หกั 2,000 บาท/ทา่น 
*ต ัว๋เครือ่งบนิส าหรบั Infant 2,000 บาท/ทา่น* 

 

*** หากลกูคา้มคีวามประสงคก์รณุาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 
 
 

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

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

27-31 กรกฎาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว วนัเดนิทาง 

31 กรกฎาคม-04  สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

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

09-13  สงิหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

10-14  สงิหาคม 2562 15,888 15,888 4,000  

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

17-21สงิหาคม 2562 14,888 14,888 4,000  

21-25  สงิหาคม 2562 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  

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  

 



 
 
 
 
 
 

วนัแรก      กรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงฮาลอง – ฮาลอง ปารค์ - น ัง่กระเชา้ 2 

ช ัน้ – สวนดอกไมญ้ีปุ่่ น – น ัง่รถราง - ข ึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel - การแสดงหุน่กระบอกน า้ 
  

08.55 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการ

บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและ

น าทา่นโหลดสมัภาระ  

11.55 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบนิ 

VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่VN610 

13.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนอื หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ใชเ้วลาเดนิทาง
จากสนามบนินานาชาตโิหน่ยบา่ยประมาณ 3-4 ชัว่โมง  

 

 เมอืงฮาลอง ดนิแดนแห่งมังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 4 ชม. เมอืงฮาลองมี
สถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังคอื อา่วฮาลอง ทีไ่ดรั้บสมญานามว่า กุย้หลนิแห่งเมอืงเวยีดนาม เพราะมเีกาะ
หนิปูนนอ้ยใหญ่จ านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมตีน้ไม ้
ขึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงามของอ่าวฮาลอง ท าให ้
องคก์รยเูนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ฮาลอง ปารค์ น าท่านน ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้เพือ่ขา้มอา่วฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหวา่งนีใ้หท้า่นไดช้มววิอา่วฮาลองพรอ้มถา่ยรปูเกบ็ภาพบรรยากาศของอา่วฮาลอง และภาพของเมอืง
ฮาลองทีต่ัง้ตระหง่าอยูด่า้นล่าง ใหท้่านเพลนิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ ไมว่่าจะเป็น การเทีย่ว
ชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่ น เพลดิเพลนิกับการน ัง่รถราง  หรือขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพื่อชม
ทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค ่า อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความ
ประทับใจ 

  

 หรอืชมการแสดงหุน่กระบอกน า้ เป็นศลิปกรรมประจ าชาต ิหุน่กระบอกน ้าเป็นการ ผสมผสานระหว่าง
ความหลงไหลในเทพ กบัความรักชาตอิยา่งรนุแรงจนเป็นสิง่ปลกูฝังกนัมาในจติใจ ของชาวเวียดนาม 
นักเชดิหุน่จะยนือยูห่ลังฉากและมนี ้าทว่มถงึบรเิวณเอว และควบคมุตัวหุน่ดว้ยไมไ้ผ ่ล า ย า ว  ส า ห รั บ
เทคนคิการเชดินัน้ไดถ้กูปิดบงัเป็นความลับอยา่งมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง AMAZING เมนอูาหาร Seafood (1)  
 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึท า
จากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 

 

ทีพ่กั  โรงแรม Pusan Halong Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

 

 

 

 

 
 

 

วนัทีส่อง     เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง -  ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า้นชาวประมง – เกาะไกช่นกนั – เมอืง

นงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าท่านออกเดนิทางสูท่่าเรอื อา่วฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิีส่รรคส์รา้งดว้ยความงดงาม
ของอ่าวฮาลองเบย์ หากเล่าตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ไดเ้ล่าไวว้่าในอดีตนานมาแลว้
ระหว่างที่ชาวเวียดนามก าลังต่อสูก้ับกองทัพชาวจีนผูรุ้กราน เทพเจา้ไดส้่งกองทัพมังกรลงมา
 ชว่ยปกป้องแผ่นดนิเวยีดนาม มังกรเหล่านี้ไดด้ าดิง่ลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอา่วฮาลองในปัจจุบัน 



 ท าใหม้อีญัมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหลา่นี้จงึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญก่ระจายอยูท่ั่ว
 อา่วจงึเป็นเกราะป้องกนัจากผูร้กุราน ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาไดส้ าเร็จแลกอ่ตัง้     
 ประเทศ ซึง่ตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจบุนั 
 
 

น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญก่วา่ 1,500 ตารางกโิลเมตร อยูท่างตอนเหนอืของ

เวยีดนาม และเป็นสว่นหนึง่ในอา่วตังเกีย๋ มชีายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกวา่ 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกบั

ววิทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผนืน ้าสเีขยีวสวยและหมูเ่กาะหนิปนูนอ้ยใหญ่โผล่ขึน้มา

จากผวิน ้าทะเลทีม่ลีักษณะแตกต่างกันออกไป ถอืเป็นสถานทีเ่ทีย่วชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอกีแหง่

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมากมายจากทั่วทกุมมุโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่หง่นี ้ 
 

 น าท่านชม ถ า้นางฟ้า พาท่านชมหนิหงอกหนิยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง
สลับซบัซอ้นกนัหลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ยา่งสวยงาม ภายในถ ้าจะเห็นไดว้า่หนิหงอกหนิยอ้ยตา่งๆ
นั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจตินาการ ขึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความ
ออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมอืนสิง่ใด ในถ ้าเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าทีถ่กูสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิ
อยู่ภายในผนังถ ้า นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึ่งและมตี านานเล่าขานกันว่ามเีหล่านางฟ้าเขา้มา
อาบน ้าในถ ้าแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ีเ่ป็นมนุษยเ์ลยคดิทีจ่ะไมอ่ยากกลับสวรรค ์จนกระทั่ง
เวลาผ่านลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยูท่ีผ่นังถ ้าอยา่งน่าอศัจรรย  ์นอกจากนัน้
ผา่นชม หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ท าประมงดั่งเดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สญัลักษณ์
อกีอย่างหนึง่ของฮาลองเบย ์เป็นเกาะทีม่ลีักษณะคลา้ยกับไกห่ันหนา้ชนกัน มชีือ่เรยีกอกีอย่างนงึว่า 
เกาะไกจ่บูกนั 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนอูาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดัและกาแฟ G7 (3) 

 

 

 

 

 

 

 

  หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่นีโ้อบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกวา่ 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง

หลวงมากอ่น แตใ่นภายหลังไดย้า้ยเมอืงหลวงไปเป็นเมอืงฮานอยแทน  

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัไบด่งิห ์วัดในพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเวยีดนาม มเีนื้อทีก่ว่า 4,300 ไร่ 
แบง่ออกเป็น 2 สว่น คอืวัดเดมิ และสว่นทีท่างรัฐบาลสรา้งขึน้มาใหมบ่รเิวณเชงิเขา วัดเดมิถกูกอ่สรา้ง
ขึน้บนภูเขาดงิหม์าแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขึน้ไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 300 ขัน้ 
เป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีถ่อืไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมอืงนงิหบ์งิห ์ภายใน
วัดมพีระพุทธรูปทีใ่หญท่ีส่ดุ น ้าหนักกวา่ 100 ตัน และยังมพีระพุทธรูปกวา่ 500 องค ์ถูกตัง้เรยีงกนัไป
โดยมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวทีส่ดุในเอเชยี ทีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยคอืเจดยีส์งู 13 ชัน้ และระฆงัทีใ่หญ่
ทีส่ดุในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทีม่พีันธุไ์มห้ลายชนดิ ลาน
พธิ ีและอาคารส าหรับประกอบพธิกีรรมตา่งๆ ท่านจะไดด้ืม่ด ่ากบัความสวยงามของสถาปัตยกรรมในวัด
ไปพรอ้มกบัววิทวิเขาทีส่งูสง่า และวัดแหง่นีย้ังเป็นสถานทีป่ระชมุชาวพทุธนานาชาตเินือ่งในวันวสิาขบู
ชาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม (4)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม HOA LU Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 

วนัทีส่าม     เมอืงนงิหบ์งิห ์– จา่งอาน – ลอ่งเรอืชมความสวยงามของจา่งอา่น - สถานทีถ่า่ยหนงั Kong : 

Skull island – เมอืงลาวไก – เมอืงซาปา 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
 

ออกเดนิทางสู ่จา่งอาน สถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ของเวยีดนาม ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาต ิเป็นแหล่งท่องเทีย่ว ทีต่ัง้อยู่ทางตอนใตข้องสามเหลีย่มปากแมน่ ้า
แดงของจังหวัดนงิบิง่ห ์สถานทีท่ีม่ากดว้ยคณุคา่ ผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งแมน่ ้า ภเูขา ทอ้งฟ้า
สดใสปกคลุมดว้ยปยุเมฆสขีาว ถ ้าเกา่แก ่และร่อยรอยประวัตศิาสตรข์องยคุราชวงศ ์น าท่าน ลอ่งเรอื



ชมความสวยงามของจา่งอา่น พืน้ทีท่ีม่ทีัง้ภมูทิัศน์อันงดงามของยอดเขาหนิปนูสงูชนัสลับซบัซอ้น 
แมน่ ้าหลายสายไหลกดัเซาะภเูขาหนิปนูจนเกดิเป็นเสน้ทางการลอ่งเรอืทีส่วยงาม บางสว่นจมอยูใ่ตน้ ้า 
และยังถูกลอ้มรอบดว้ยผาสงูชนั รวมถงึมรี่องรอยทางโบราณคดทีีเ่ผยใหเ้ห็นการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์
สมัยโบราณชอยูม่ากมาย นอกจากจะไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกแลว้ สถานทีแ่ห่งนี้ยังไดรั้บเลอืกให ้
เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตช์ือ่ดังระดับโลก เทีย่วชม สถานทีถ่า่ยหนงั Kong : Skull island ซึง่
ฉากของจ่างอ่านนี้ถูกใชเ้ป็นที่อยู่ของกอรลิล่ายักษ์ที่ช ือ่ว่า Kong ที่ตามเนื้อเรื่องมีนักส ารวจเขา้
มาตามหาทีอ่ยูข่องกอรลิล่าบนเกาะหัวกะโหลก อยา่งไรก็ตามการไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นสถานทีถ่่ายท านี้
ท าให ้จ่างอ่าน กลายเป็นทีรู่จ้ักของคนทั่วโลก และมนัีกท่องเทีย่วหลั่งไหลเขา้มาเทีย่วชมเกาะทีอ่ยู่
อาศัยของคงิคองผูย้ ิง่ใหญ ่
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดนิทางสู ่เมอืงลาวไก โดยใชเ้วลาเดนิทาง 5 - 6 ชัว่โมง 
  

เมอืงลาวไก ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมชีายแดนตดิกับเมอืงเหอโข่ว 
มณฑลยนูนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จั้กกนัดใีนฐานะเมอืงท าการคา้ส าคัญ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าแดง หา่งจาก
กรงุฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร  

  

 เดนิทางเขา้สู ่“เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหบุเขาในจังหวดัลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอด
นยิมของชาวยโุรป เนือ่งจากเคยตกอยูใ่นการยดึครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืน
และตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมลีักษณะเป็นแบบฝร่ังเศสทีถู่กรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ ่
และธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ อกีทัง้ยังตัง้อยู่ใกลก้ับยอดเขาฟานซปัีน ซึง่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เวยีดนาม และเป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขาหมิาลัย ท าใหเ้มอืงซาปาแห่งนี้มอีากาศเย็นตลอดทัง้ปี จน
กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วทั่วทกุมมุโลก  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (7)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Q Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงซาปา - สถานนฟีานสปินั – ข ึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั -  จดุสงูสดุของยอดเขาฟานซปินั 

– เทีย่วชมหมูบ่า้นชาวเขา 3 หมูบ่า้น – น า้ตกนางฟ้า – โบสถซ์าปา  
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

 น าทา่นน่ังรถไฟสู ่สถานฟีานสปินั ทา่นสามารถถา่ยภาพววิทวิทัศนค์วามสวยงามของซาปาไดร้ะหวา่ง
ทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีฟานสปัิน น าท่าน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปินั กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถ
มองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แมน่ ้า ล า
ธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดที่สวยงามเป็นที่ข ึน้ชือ่ของเมอืงซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของ
ชาวเขา รวมถงึภูเขาและมา่นหมอกทีเ่รยีงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังทีส่วยงาม ขณะทีก่ าลังเพลดิเพลนิ
กับววิทวิทัศน์ทีส่วยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู ่ยอดเขาฟานซปิัน ทีไ่ดรั้บฉายาว่า หลังคาแห่งอนิโด
จนี โดยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร น าท่านเดนิต่อไปอกีเล็กนอ้ยเพือ่พชิติยอดเขา
ฟานซปัิน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเรส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านไดม้ายืนอยู่บน 
จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปิัน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    
น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทศิทัศน์ และชมแนวเทอืกเขาในเขตชายแดนยูนนาน
ของประเทศจนี ระหวา่งทีท่า่นอยูด่า้นนนัน้หากสภาพอากาศไมม่เีมฆปกคลมุมาก ทา่นสามารถมองเห็น
ทวิทัศนข์องยอดเขาฮมัรองไดอ้กีดว้ย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนชูาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น + ไวนแ์ดง (9) 

 

 

 

 



 
 
   

 

หลังจากรับประทานอาหารเที่ยง น าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หมู่บา้นชาวเขา 3 หมู่บา้น 
ท่ามกลางหุบเขาแหง่เมอืงซาปา (การเดนิทางจะเดนิทางดว้ยรถ และจอดใหท้่านเทีย่วชมหมูบ่า้นตาม
อธัยาศัย) โดยหมูบ่า้น 3 หมูบ่า้นนี ้ไดแ้ก ่หมูบ่า้น Ho Thao หมูบ่า้น Sa Seng และหมูบ่า้น Sa Pa ทา่น
จะไดส้ัมผัสกับวัฒนธรรมและวถิชีวีติของชนเผ่า รวมไปถงึภมูปัิญญาในการสรา้งทีอ่ยูอ่าศัยรวมถงึการ
ใชช้วีติและอาหารการกนิ มรีา้นคา้เล็กๆ และรา้นกาแฟใหน่ั้งพักตลอดสองขา้งทาง บางจุดก็จะเจอ
แมค่า้เรข่ายของทีร่ะลกึบา้งแตไ่มม่ากนัก ชว่งเวลาทีส่วยงามทีส่ดุของซาปาคอื ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคมเป็น
ตน้ไป เพราะเป็นชว่งทีเ่ริม่เขา้สู่ฤดูหนาว และเขา้สู่ฤดูการเก็บเกีย่ว ท าใหส้ามารถเห็นนาขัน้บันไดสี

เหลอืงทองอรา่มสวยงามทา่มกลางหบุเขาสลับซบัซอ้น ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม น า้ตกนางฟ้า เป็น
น ้าตกขนาดกลางทีม่สีายน ้าชุม่ฉ ่าสวยงาม สายน ้าใสไหลเย็น มกีารจัดพืน้ทีภ่มูทิัศน์ในการยนืชมและ
ถา่ยรปูน ้าตกเอาไวอ้ยา่งดแีละเป็นระเบยีบสวยงาม 

  

 น าท่านชม โบสถซ์าปา สิง่ปลูกสรา้งทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยโุรปในสมัยทีฝ่ร่ังเศสปกครอง
เวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเชค็อนิกับโบสถค์รสิตแ์ห่งนี้ ซ ึง่โบสถท์ า
ดว้ยหนิ สันนฐิานว่าโบสถแ์ห่งนี้สรา้งโดยชาวฝร่ังเศส และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซาของชาว
ฝร่ังเศสในชว่งวันหยดุสดุสปัดาห ์
 

ชว่งเย็นอสิระท่านเดนิชมเมอืงซาปาตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดนิเทีย่วชม ตลาดซาปา เป็นตลาดที่
ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซาปา สนิคา้ที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ที่ผลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้ง
ถิน่ทีอ่าศัยอยูท่ีซ่าปา สว่นใหญจ่ะเป็นผา้ปัก สรอ้ย ก าไล และเครือ่งประดับของคนพืน้เมอืง ผัก ผลไม ้
และอาหารพืน้เมอืงมากมาย นอกจากนัน้ยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์ร่ังเศสเก๋ๆ  ตกแต่งรา้นสวยงาม ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ZAO DO (10)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Q Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้ เมอืงซาปา – กรงุฮานอย – สนามบนินานาชาตโิหนย่บา่ย – กรงุเทพมหานคร 

 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 
  

ออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง เพือ่เดนิทางสูส่นามบนิ 

 

 กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแมน่ ้า 
ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุ่มแม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ือ่ว่า 
ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ต่อมากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมือ่ตกเป็น
สว่นหนึง่ของอนิโดจนี และฝร่ังเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้หลังจาก
ไดรั้บเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวง
ของเวยีดนามเหนอื เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุนั 

 

บา่ย บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในสนามบนิ Ngoc Suong (12) 

16.05 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ 

VIETNAM AIRLINE เทีย่วบนิที ่VN619  

18.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

**ราคาไมร่วมคา่ทปิ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 



** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง

ต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ
อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

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

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


