
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก - ชมความงามถ า้นางฟ้า - ทะเลสาบคนืดาบ 
เทีย่วชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมนิห์ - ช้อปป้ิงแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เกต็ฮาลอง – ถนน 36 สาย 
อิม่อร่อยกบัอาหาร Seafood + ไวน์แดงบนเรือแสนโรแมนติก / Buffet นานาชาติภัตตาคาร SEN Buffet 

Wifi on Bus - พเิศษ ชมโชว์หุ่นกระบอกน า้ - แถมฟรี ชุดซินจ่าว (เส้ือยดืซินจ่าว+กระเป๋าถือ+ร่ม+ขนมปังเวยีดนาม) 
 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย – ทะเลสาบตะวนัตก – วดัเตร๋ินก๊วก – วดัแห่งวรรณกรรม –  
                        ฮาลอง – ตลาดราตรีเมอืงฮาลอง                                                                              (-/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์  ประตู 7 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา้หนา้ท่ี Siamtogo อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดยเท่ียวบิน SL 180  
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ่นทีเ่วยีดนาม เท่ากบัประเทศไทย) 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ท่ีตั้ งอยู่ภาคเหนือ เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
ยาวนานกว่า 2,000 ปี  น าท่านเดินทางขา้มแม่น ้ าแดง แม่น ้ าสายลอยฟ้าท่ีอยูสู่งกว่าตวัเมือง ท่านจะเห็นสะพานเหล็กแห่งแรกของ
เวยีดนามท่ีออกแบบโดยสถาปนิคหอไอเฟลของฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ฉพาะรถไฟเท่านั้น กรุงฮานอยในอดีตไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็น
เมืองหลวงท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย เรียกกนัวา่ “Little Parris”เป็นเมืองหลวงท่ีไดรั้บการวางผงัเมืองไวอ้ยา่งดี มีทะเลสาบและแม่น ้า 



 

ลอ้มรอบเมือง เฉพาะกรุงฮานอยมีทะเลสาบมากวา่ 12 แห่ง จึงไดช่ื้อวา่ City of Lakes มีถนนหนทางท่ีร่มร่ืนดว้ยตน้ไมใ้หญ่ มีอาคาร 
สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ท่ีงดงามโดดเด่นมากกวา่เมืองใด ๆ ในอินโดจีน ปัจจุบนัฮานอยยงัเหลือรอยอดีตความรุ่งโรจน์ให้นกั
เดินทางไดไ้ปสัมผสัเสน่ห์เมืองหลวงแห่งน้ีอยา่งไม่เส่ือมคลายชมตวัเมือง ฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซ่ึงจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 
2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซ่ึงเมืองแห่งน้ียงัคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชม
สถาปัตยกรรมแบบฝร่ังเศส ตึก อาคารท่ีส าคญัต่างๆ ยงัคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝร่ังเศส ตน้ไมส้องขา้งทางอายุกวา่ร้อยปี ให้ความ
ร่มร่ืน และสบายตายิ่งนกั พาท่านเท่ียวชม ทะเลสาบตะวันตกทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดของฮานอย สักการะ วัดเตร๋ินก๊วกวดัเก่าแก่ของ
ชาวพุทธท่ีเคยรุ่งโรจน์ในอดีต วดัน้ีเป็นเกาะเล็กๆ ริมทะเลสาบ จากนั้นพาท่านชม วัดแห่งวรรณกรรมวดัโบราณ ซ่ึงมีประวติัความ
เป็นมายาวนานนบัร้อยปี เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกและยงัเป็นสถานท่ีใชส้อบจอ้งวน ในสมยัโบราณ ภายในวดัประกอบดว้ยป้ายหิน
ประกาศรายช่ือผูส้อบผา่นเป็น จอ้งวน และยงัมีศาลเทพเจา้ขงจ๊ือ และสานุศิษย ์
  น าท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลองซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ “กุ้ยหลินเวียดนาม”ให้ท่านชมทศันียภาพและชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวเวียดนาม น าท่านเดินทางต่อไปยงั อ่าวฮาลอง (Halong Bay) โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 170 กม.ใชเ้วลา
ในการเดินทางประมาณ 3.50 ชม.  
ค ่า  บริการอาหารเย็นณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารน าท่านช้อปป้ิง Night Market เมืองฮาลองซ่ึงเป็นแหล่งรวบรวม
ของฝากของท่ีระลึกมากมายจากเมืองฮาลอง สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั NEWSTAR HOTEL 3* หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ชมถ า้นางฟ้า – ฮานอย – ร้านหยก – ทะเลสาบคนืดาบ – สะพานแสงอาทติย์ –  
                        วดัหงอกเซิน – ชมระบ าหุ่นกระบอกน า้                                                          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติท่ีสรรคส์ร้างดว้ยความงดงามดงัภาพวาดโดยจิตร
กรเอกอ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่เกาะนอ้ยใหญ่กวา่ 1,900 เกาะไดรั้บการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกอ่าวแห่งน้ีเต็ม
ไปดว้ยภูเขาหินปูนมากมายระหวา่งการล่องเรือท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆทั้งเกาะหมาเกาะแมวเกาะไก่ชนฯลฯน าท่านชม
ถ า้นางฟ้าชมหินงอกหินยอ้ยมากมายลว้นแต่สวยงามและน่าประทบัใจยิ่งนกัถ ้ าแห่งน้ีเพิ่งถูกคน้พบเม่ือไม่นานมาน้ีไดมี้การประดบั
แสงสีตามผนงัและมุมต่างๆในถ ้าซ่ึงบรรยากาศภายในถ ้าท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติท่ีเสริมเติมแต่งโดยมนุษยแ์สงสีท่ีลง
ตวัท าใหเ้กิดจินตนาการรูปร่างต่างๆมากมายทั้งรูปมงักรเสาค ้าฟ้าพระพุทธรูปศิวลึงคน์ าท่านชมเกาะไก่จูบกนัซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์
ของอ่าวฮาลองลกัษณะจะเป็นเกาะเล็กๆ  2 เกาะหนัหนา้เขา้หากนัคลา้ยๆกบัไก่หรือนกแลว้แต่จินตนาการของแต่ละท่าน 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ซีฟู๊ด+ไวน์แดง DALAT พร้อมชมทศันียภาพอ่าวฮาลอง 
บ่าย  ถึงท่าเรือฮาลองน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงฮานอย (4 ชัว่โมง) ระหวา่งทางแวะชมศูนยห์ตัถกรรมของคนพิการเลือก

ซ้ือสินคา้ท่ีระลึกและสินคา้พื้นเมืองมากมายเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผูพ้ิการเหล่าน้ี 
จากนั้น  ถึงฮานอยน าทุกท่านขา้มสะพานแสงอาทติย์สู่กลางทะเลสาบชมวดัหงอกเซินวดัโบราณภายในประกอบดว้ยศาลเจา้
โบราณและเต่าสตา๊ฟขนาดใหญ่ซ่ึงมีความเช่ือวา่เต่าตวัน้ีคือเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 2 ตวัท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้นาน
จากนั้นชมทะเลสาบคืนดาบทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยน าท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน ้า ซ่ึงเป็นศิลปะพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงท่าน
จะไดช้มเร่ืองราวความรักในเทพนิยายความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติและวถีิชาวบา้นเช่นการเพาะปลูกการเก็บเก่ียวพืชผลการ
ตกปลาการแข่งเรือโดยใชหุ่้นกระบอกน ้าทั้งส้ิน 
ค ่า      บริการอาหารเยน็ทีห้่องอาหารณ ภัตตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั DELIGHT HANOI HOTEL 3*หรือเทียบเท่า 



 

วนัทีส่าม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมนิทร์ – ท าเนียบประธานาธิบดี – วดัเจดย์ีเสาเดยีว – พพิธิภัณฑ์โฮจิมนิทร์ –  
                        ถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ                                                                                        (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์จะปิดบริการทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ ของ

สัปดาห์ และ จะปิดบริการช่วงเดือน กนัยายน-พฤศจิกายน) วรีบุรุษตลอดกาลของชาวเวยีดนาม ผูท่ี้รวมเวยีดนามเป็นประเทศ และยงั
เป็นผูป้ระกาศเอกราชใหก้บัประเทศเวยีดนาม ภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดีซ่ึงไดท้  าการเก็บรักษาศพไวเ้ป็นอยา่ง ไม่ให้
เน่าเป่ือย โดยมีเจา้หนา้ท่ีดูแล และค่อนขา้งเขม้งวด ชมท าเนียบประธานาธิบดีท่ีทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ ท่านโฮจิมินห์ แต่ท่าน
ไม่อยู่ ท่านเลือกท่ีจะอยู่บา้นไม ้หลงัเล็ก ซ่ึงอยู่หลงัท าเนียบแทน ท าเนียบแห่งน้ี จึงเป็นสถานท่ีรับแขกบา้นแขกเมืองแทน ชมวัด
เจดีย์เสาเดียววดัรูปทรงดอกบวั ตั้งอยู่กลางสระบวั วดัแห่งน้ี สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจา้แม่กวนอิม โดยต านานได้
กล่าวว่า ไดมี้กษตัริยอ์งค์หน่ึงอยากไดพ้ระโอรสมาก และรอมาเป็นเวลานาน ยงัคงไม่สมหวงัสักที จนคืนหน่ึงไดสุ้บิน เห็นพระ
โพธิสัตวก์วนอิมมาปรากฏท่ีสระดอกบวัและไดป้ระทานโอรสให้กบัพระองค ์หลงัจากนั้นไม่นาน พระองคก์็ไดมี้พระโอรส สมใจ 
จึงไดส้ร้างวดัแห่งน้ีข้ึน กลางกสระบวัเพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตวก์วนอิมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีออกแบบ
และก่อสร้างโดยช่างจากรัสเซีย เป็นสถานท่ีเก็บรวมรวบเร่ืองราว ต่าง ๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตัง่แต่เด็กจนกระทัง่เติบโต และ
ขั้นตอนการปฏิวติั และกอบกูเ้อกราช จนถึงวาระสุดทา้ยของชีวิตท่ีปลดปล่อย ประกาศเอกราชให้ชาวเวียดนามน าจากนั้นน าท่าน 
อสิระช้อปป้ิงถนน 36 สายมีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ SEN BUFFET 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตินอยไบ 
20.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เทีย่วบินที ่ SL 185 
22.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 31 11,999 11,999 10,999 3,500 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 31 9,999 9,999 8,999 3,500 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 31 10,999 10,999 9,999 3,500 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 31 9,999 9,999 8,999 3,500 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 31 9,999 9,999 8,999 3,500 

25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 

1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 

15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 



 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 11,999 11,999 10,999 3,500 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 25 11,999 11,999 10,999 3,500 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 25 9,999 9,999 8,999 3,500 

อตัราค่าบริการรวม 
- ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ - ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว)  - ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ     - ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ    
- ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
อตัราค่าบริการไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  - ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมือง
จากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปคะ่) 

เงือ่นไขการส ารองที่นั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วีซ่าและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่า
ตัว๋ไปให้กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณทีี่มีการยกเลกิการเดนิทาง แม้จะยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนการเดนิทางบริษทัจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินและลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพ่ือ
ยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋
ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน   
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 

    

 

 

หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวีซ่า 
หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย
หรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับ
เง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

หมายเหตุ บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษทัฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


