
 
 
 
 
 

เวยีดนามเหนอื ซาปา ฮานอย  

ฮาลอง ตามกก๊ 5วนั4คนื 
ซุปตาร…์ซาปา โซซีด๊ดด  

 ก าหนดการเดนิทาง เมษายน-กนัยายน 2563 
โดยสายการบนิ  VIETNAM AIRLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บนิตรงแบบฟูลเซอรว์สิสูฮ่านอยโดยเวยีดนาม แอรไ์ลน ์สายการบนิประจ าชาตขิองเวยีดนาม 

พกัทีเ่มอืงซาปา สวติเซอรแ์ลนดแ์หง่เวยีดนาม 2 คนื พรอ้มขึน้กระเชา้ลอยฟ้า 
สูย่อดเขาฟานซปินั สุดเสยีวกบัสะพานกระจกเปิดใหม ่“สะพานแกว้มงักรเมฆ” 



ชมน า้ตกทีส่วยและใหญท่ีสุ่ดกนัทีน่ า้ตกซลิเวอร ์ลอ่งเรอือา่วฮาลอง  
ชมถ า้นางฟ้า ขึน้กระเชา้สองช ัน้สูส่วนสนุกฮาลองปารค์ ขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun Wheel 

ลอ่งเรอืชมกุย้หลนิแหง่เวยีดนามทีต่ามกก๊หรอืฮาลองบก 
มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
*ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั 1,000 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น  

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 200 บาทตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น(เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่* 
 
 

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

 

*** หากลูกคา้มคีวามประสงคก์รุณาแจง้พนกังานขายทุกคร ัง้กอ่นท าการจอง*** 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

22-26 เมษายน 2563 14,888 14,888 4,500  

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 2563 15,888 15,888 4,500  

27-31 พฤษภาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

04-08 มถิุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  

12-16  มถิุนายน  2563 14,888 14,888 4,500  

20-24 มถิุนายน 2563 14,888 14,888 4,500  

27 มถิุนายน-01 กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

08-12 กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

15-19  กรกฎาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

24-28 กรกฎาคม 2563 15,888 15,888 4,500  

07-11 สงิหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

14-18 สงิหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

21-25 สงิหาคม 2563 14,888 14,888 4,500  

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  

04-08 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  

16-20 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  

23-27 กนัยายน 2563 14,888 14,888 4,500  

30 กนัยายน-04 ตุลาคม 2563 14,888 14,888 4,500  



 
 

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – เมอืงลาวไก-เมอืงซาปา 
  

09.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประตู 5 เคานเ์ตอร ์L สายการ

บนิ เวยีดนาม แอรไ์ลน ์(VN) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทุกท่านและ

น าท่านโหลดสัมภาระ  

11.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 

VIETNAM AIRLINES เทีย่วบนิที ่VN610 

13.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตโิหน่ยบ่าย ของกรุงฮานอย ซึง่เป็นสนามบนิหลักของประเทศ
เวยีดนามตอนเหนือ หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงลาวไก โดยใช้

เวลาเดนิทาง 5 - 6 ช ัว่โมง 
  

เมอืงลาวไก ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนามมีชายแดนตดิกับเมืองเหอโข่ว 

มณฑลยูนนาน ประเทศจนี เป็นทีรู่จ้ักกันดใีนฐานะเมอืงท าการคา้ส าคัญ ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าแดง หา่งจาก
กรุงฮานอยเมอืงหลวงของประเทศเวยีดนาม 260 กโิลเมตร  

  

 เดนิทางเขา้สู ่“เมอืงซาปา” เมอืงเล็กๆ กลางหบุเขาในจังหวัดลาวไก ในอดตีเป็นเมอืงตากอากาศยอด

นยิมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยดึครองของประเทศฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรอืน
และตกึตา่งๆ รวมถงึการวางผังเมอืงจงึมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายลอ้มไปดว้ยหบุเขานอ้ยใหญ่ 

และธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์ อีกทัง้ยังตัง้อยู่ใกลก้ับยอดเขาฟานซีปัน ซึง่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เวยีดนาม และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหมิาลัย ท าใหเ้มืองซาปาแห่งนี้มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปี จน
กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมจากนักท่องเทีย่วท่ัวทุกมุมโลก  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  (1)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่อง  เมอืงซาปา - สถานฟีานสปัิน – ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปัิน 

– สะพานแกว้“มงักรเมฆ” – น า้ตกซลิเวอร–์ โบสถซ์าปา -ตลาดซาปา พเิศษ!เมนูชาบูหมอ้ไฟ

ปลาแซลมอ่น และไวนแ์ดง 
 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 

 น าท่านน่ังรถไฟสู ่สถานฟีานสปัิน ท่านสามารถถ่ายภาพววิทวิทัศน์ความสวยงามของซาปาไดร้ะหว่าง

ทางขึน้ เมือ่ถงึสถานีฟานสปัิน น าท่าน ขึน้กระเชา้ไฟฟ้าฟานซปัิน กระเชา้ลอยฟ้าตดิกระจกสามารถ
มองเห็นววิเมอืงซาปาและความสวยงามของธรรมชาตไิด ้360 องศา ชมความงามของป่าไม ้แม่น ้า ล า
ธารสายนอ้ยใหญ่ ววิของนาขัน้บันไดที่สวยงามเป็นที่ข ึน้ชื่อของเมืองซาปาสลับไปกับหมู่บา้นของ

ชาวเขา รวมถงึภูเขาและม่านหมอกที่เรียงตัวซอ้นกันเป็นฉากหลังที่สวยงาม ขณะที่ก าลังเพลดิเพลนิ
กับววิทวิทัศน์ที่สวยงามกระเชา้จะเคลือ่นเขา้สู่ ยอดเขาฟานซปัิน ที่ไดร้ับฉายาว่าหลังคาแห่งอนิโด
จีน โดยอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลถงึ 3.143 กโิลเมตร น าท่านเดนิต่อไปอกีเล็กนอ้ยเพื่อพชิติยอดเขา

ฟานซิปัน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสัญลักษณ์สแตนเลส 3 เหลี่ยมที่แสดงว่าท่านไดม้ายืนอยู่บน 
จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซปัิน พรอ้มสัมผัสกับเมฆหมอก และววิทวิทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขา    

น าท่านชมทัศนียภาพดา้นบนพรอ้มถ่ายภาพววิทวิทัศน์ และชมแนวเทือกเขาในเขตชายแดนยูนนาน
ของประเทศจนี ระหว่างทีท่่านอยู่ดา้นนนัน้หากสภาพอากาศไม่มเีมฆปกคลมุมาก ท่านสามารถมองเห็น
ทวิทัศน์ของยอดเขาฮัมรองไดอ้กีดว้ย  

 
 

 
 
 

 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (3) 

 

 

 

 

 

 
 

หลังจากรับประทานอาหารเทีย่ง จากนัน้น าท่านชม สะพานแกว้ “มงักรเมฆ”  (Rong May) แหง่

แรกในเวยีดนามตัง้อยู่หา่งจากเมอืงซาปา 18 กโิลเมตร มคีวามสงูจากระดับน ้าทะเล 2,000 เมตร มี
ระบบลฟิตแ์กว้ใสมคีวามสงูรวม 300 เมตร ความสงูเหนือระดับน ้าทะเล 2,200 เมตร และ 548.5 เมตร 
เหนือระดบัความสงูของหบุเขาในเขตเทอืกเขา Hoang Lien Son ซึง่เป็นเทอืกเขาทีย่าวทีส่ดุใน

เวยีดนาม 
น าท่านชม น า้ตกซลิเวอร ์(Silver Waterfall)  เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุในซาปา ทีน่ี่เป็น

น ้าตกขนาดใหญ่ ลอ้มรอบดว้ยภเูขา อยู่รมิถนน และสามารถมองเห็นไดชั้ดเจนตัง้แตไ่กล มคีวามสงู
ประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหนา้ผาหนิ ท่านสามารถเดนิไปชัน้บนของน ้าตกได ้น ้าตก 
ซลิเวอรเ์ป็นความมหัศจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่มค่วรพลาดในการเยีย่มชม ชาวเวยีดนามเรยีกน ้าตกนี้ว่า 

Thac Bac เป็นน ้าตกทีม่หีลายชัน้ ไหลลัดเลาะ ลดหลั่นลงมาจากหนา้ผาหนิ เป็นทวิทัศน์ทีง่ดงามมาก 
จากนัน้น าท่านชม โบสถซ์าปา สิง่ปลกูสรา้งทีส่รา้งขึน้จากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมัยทีฝ่รั่งเศส

ปกครองเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ในแลนดม์ารก์ของเมอืงซาปาทีต่อ้งมาเช็คอนิกับโบสถค์รสิตแ์หง่นี้ ซึง่
โบสถท์ าดว้ยหนิ สันนฐิานวา่โบสถแ์หง่นี้สรา้งโดยชาวฝรั่งเศส และยังเป็นสถานทีป่ระกอบพธิมีสิซา
ของชาวฝรั่งเศสในชว่งวันหยุดสดุสัปดาห ์
 

ชว่งเย็นอสิระใหท่้านเดนิเที่ยวชม ตลาดของเมอืงซาปา เป็นตลาดทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงซาปา สนิคา้
ที่มาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสนิคา้ที่ผลติขึน้มาจากชาวเขาทอ้งถิน่ที่อาศัยอยู่ทีซ่าปา ส่วนใหญ่จะเป็น

ผา้ปัก สรอ้ย ก าไล และเครื่องประดับของคนพื้นเมือง ผัก ผลไม ้และอาหารพื้นเมืองมากมาย 
นอกจากนัน้ยังมรีา้นอาหารสไตลฝ์รั่งเศสเก๋ๆ  ตกแตง่รา้นสวยงาม ใหท่้านไดเ้ลอืกน่ังไดต้ามใจชอบ   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูชาบูหมอ้ไฟปลาแซลมอ่น + ไวนแ์ดง (4)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Holiday Sapa Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัทีส่าม     เมอืงซาปา–เมอืงฮานอย-รา้นเยือ่ไผ่-เมอืงฮาลอง-ฮาลอง ปารค์ - น ัง่กระเชา้ 2 ช ัน้ – สวน

ดอกไมญ้ีปุ่่น – น ัง่รถราง - ขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel - การแสดงหุน่กระบอกน า้ 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 หลังอาหารเชา้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาในการเดนิทางจากเมอืง ซาปา สูเ่มอืง 
 ฮานอย ใชเ้วลาโดยประมาณ 5-6 ช่ัวโมง  

กรุงฮานอย ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ของประเทศเวยีดนาม ค าว่า “ฮานอย” หมายถงึตอนตน้ของแม่น ้า 
ตัง้อยู่ตอนตน้ของลุม่แม่น ้าแดง ในสมัยนัน้กษัตรยิร์าชวงศล์ีส้ถาปนาขึน้เป็นเมอืงหลวง โดยใชช้ือ่ว่า 
ทังล็อง แปลว่า มังกรเหนิ ตอ่มากษัตรยิใ์นราชวงศเ์หงยีนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยู่เมอืงเว ้เมือ่ตกเป็น

สว่นหนึง่ของอนิโดจนี และฝรั่งเศส ฮานอยจงึกลับมาเป็นเมอืงหลวงอยา่งเป็นทางการอกีครัง้หลังจาก
ไดร้ับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดนิแดนเวยีดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมอืงหลวง

ของเวยีดนามเหนือ เมือ่รวมประเทศใน พ.ศ.2519 จงึเป็นเมอืงหลวงหนึง่เดยีวของเวยีดนามในปัจจบุัน 

ระหว่างทางน าท่านแวะ รา้นเยือ่ไผ ่น าเลอืกซือ้สนิคา้ รา้นเยือ่ไมไ้ผ่ จ าหน่ายสนิคา้ตา่งๆ ทีผ่ลติขึน้มา

จากเยือ่ไมไ้ผ่ เชน่ พวกผา้เช็ดตา่งๆ ผา้เช็ดพืน้ ผา้ดดูฝุ่ น ผา้พันคอ ชดุคลมุไหล ่ชดุสเลค และอืน่ๆ อกี

มากมาย รวมไปถงึ สนิคา้ตา่งชนดิตา่งๆ ทัง้ของกนิของใช ้เสือ้ผา้พืน้เมอืง ไปจนถงึกาแฟทีม่ชีือ่เสยีง 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง (6) 



จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงฮาลอง ดนิแดนแหง่มังกรหลับไหล ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถโคช้ประมาณ 
2.30 ชม. เมอืงฮาลองมสีถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังคอื อา่วฮาลอง ทีไ่ดร้ับสมญานามว่า กุย้หลนิแหง่เมอืง
เวยีดนาม เพราะมีเกาะหนิปูนนอ้ยใหญ่จ านวนกว่า 1,969 เกาะโผล่พน้ขึน้มาจากผวิน ้าทะเล บนยอด

ของแต่ละเกาะมีตน้ไมข้ึน้อยู่อย่างหนาแน่น ดว้ยความความสมบูรณ์ทางธรรมชาตแิละความสวยงาม
ของอา่วฮาลอง ท าใหอ้งคก์รยูเนสโกประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิในปี 2537 
 

 จากนัน้เดนิทางสู่ ฮาลอง ปารค์ น าท่านน ัง่กระเชา้ 2 ชัน้เพื่อขา้มอ่าวฮาลองไปยังเกาะ BAI CHAY 
ระหว่างนี้ใหท่้านไดช้มววิอา่วฮาลองพรอ้มถ่ายรปูเก็บภาพบรรยากาศของอา่วฮาลอง และภาพของเมอืง
ฮาลองที่ตัง้ตระหง่าอยู่ดา้นลา่ง ใหท่้านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมใน ฮาลองปารค์ ไม่ว่าจะเป็น การเที่ยว

ชมสวนดอกไมญ้ีปุ่่น เพลดิเพลนิกับการน ัง่รถราง  หรือขึน้ชงิชา้สวรรค ์Sun wheel เพื่อชม
ทัศนียภาพมุมสูงของอ่าวฮาลองและบรรยายกาศช่วงพลบค ่า อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ก็บภาพความ

ประทับใจ 
  

 หรอืชมการแสดงหุน่กระบอกน า้ เป็นศลิปกรรมประจ าชาต ิหุน่กระบอกน ้าเป็นการ ผสมผสานระหว่าง
ความหลงไหลในเทพ กับความรักชาตอิย่างรุนแรงจนเป็นสิง่ปลกูฝังกันมาในจติใจ ของชาวเวียดนาม 

นักเชดิหุ่นจะยืนอยู่หลังฉากและมีน ้าท่วมถงึบรเิวณเอว และควบคุมตัวหุ่นดว้ยไมไ้ผ่ล ายาว ส าหรับ
เทคนคิการเชดินัน้ไดถู้กปิดบังเป็นความลับอย่างมดิชดิ และมเีพยีงแคแ่หง่เดยีวในโลก 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง เมนูอาหาร Seafood (7)  
 

อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ฮาลองไนทม์ารเ์ก็ต สนิคา้สว่นใหญ่จะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึท า

จากไม ้งานหัตถกรรมพืน้เมอืง เสือ้ผา้ กระเป๋า และอกีมากมาย 
 

ทีพ่กั  โรงแรม Pusan Halong Hotel หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่    เมอืงฮาลอง – ลอ่งเรอือา่วฮาลอง -ถ า้นางฟ้า – หมูบ่า้นชาวประมง–เกาะไกช่นกนั –รา้นหยก- 

เมอืงนงิหบ์งิห ์– วดัไบด่งิห ์พเิศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

หลังอาหารเชา้ น าท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือ อ่าวฮาลอง ชมความงดงามตามธรรมชาตทิี่สรรคส์รา้ง

ดว้ยความงดงามของอา่วฮาลองเบย ์หากเล่าตามนทิานปรัมปราของชาวเวยีดนาม ไดเ้ล่าไวว้่าในอดตี
นานมาแลว้ระหว่างทีช่าวเวยีดนามก าลังตอ่สูก้ับกองทัพชาวจนีผูรุ้กราน เทพเจา้ไดส้ง่กองทัพมังกรลง
มา ชว่ยปกป้องแผ่นดนิเวยีดนาม มังกรเหลา่นี้ไดด้ าดิง่ลงสูท่อ้งทะเลบรเิวณทีเ่ป็นอา่วฮาลองในปัจจุบนั 

 ท าใหม้อีัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมา อัญมณีเหลา่นี้จงึกลายเป็นเกาะแกง่นอ้ยใหญ่กระจายอยู่ท่ัว
 อา่วจงึเป็นเกราะป้องกันจากผูรุ้กราน ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผ่นดนิของพวกเขาไดส้ าเร็จแลกอ่ตัง้     

 ประเทศ ซึง่ตอ่มาก็คอืเวยีดนามในปัจจุบัน 
 

น าท่าน ลอ่งเรอืชมอา่วฮาลอง ทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่กว่า 1,500 ตารางกโิลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของ

เวยีดนาม และเป็นส่วนหนึง่ในอ่าวตังเกีย๋ มีชายฝ่ังยาวเป็นระยะทางกว่า 120 กโิลเมตร ท่านจะพบกับ

ววิทวิทัศน์ หันมองไปทางไหนก็สวยงาม เห็นผืนน ้าสเีขยีวสวยและหมู่เกาะหนิปนูนอ้ยใหญ่โผล่ขึน้มา

จากผวิน ้าทะเลที่มลีักษณะแตกต่างกันออกไป ถือเป็นสถานที่เที่ยวชมธรรมชาตขิองเวยีดนามอีกแหง่

หนึง่ทีส่ามารถดงึดดูนักท่องเทีย่วมากมายจากท่ัวทุกมุมโลกใหม้าเยอืนสถานทีแ่หง่นี้  
 

 น าท่านชม ถ า้นางฟ้า พาท่านชมหินงอกหินยอ้ยแห่งอ่าวฮาลองที่มีอายุนับลา้นปี มีโครงสรา้ง
สลับซับซอ้นกันหลายชัน้พรอ้มประดับไฟไวอ้ย่างสวยงาม ภายในถ ้าจะเห็นไดว้่าหนิงอกหนิยอ้ยตา่งๆ
นั้นจะมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันออกไป ตามแต่ท่านจะจนิตนาการ ขึน้อยู่ว่าแต่ละท่านจะตีความ

ออกมาว่าเป็นรูปทรงเหมือนสิง่ใด ในถ ้าเราจะเห็นหนิรูปนางฟ้าที่ถูกสรา้งขึน้มาจากทางธรรมชาตทิีต่ดิ
อยู่ภายในผนังถ ้า นับว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ย่างหนึ่งและมีต านานเล่าขานกันว่ามีเหล่านางฟ้าเขา้มา
อาบน ้าในถ ้าแห่งนี้และเกดิหลงไหลชายหนุ่มผูท้ี่เป็นมนุษยเ์ลยคดิที่จะไม่อยากกลับสวรรค ์จนกระท่ัง

เวลาผ่านลว่งเลยไปกลุม่นางฟ้าทัง้หลายเลยกลายเป็นหนิตดิอยู่ทีผ่นังถ ้าอย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนัน้
ผ่านชม หมูบ่า้นชาวประมง แหลง่ท าประมงดัง้เดมิของชาวเวยีดนาม และ เกาะไกช่นกนั สัญลักษณ์

อกีอย่างหนึ่งของฮาลองเบย ์เป็นเกาะที่มลีักษณะคลา้ยกับไกห่ันหนา้ชนกัน มีชือ่เรียกอกีอย่างหนึง่ว่า 
เกาะไกจู่บกัน 
 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเรอื เมนูอาหารทะเล+ไวนแ์ดงดาลดั (9) 

 

 

 

 

 

 

 

  หลังจากรับประทานอาหารน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนงิหบ์งิห ์อยู่ทางตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมา

ประมาณ 90 กโิลเมตร พืน้ทีแ่หง่นี้โอบลอ้มดว้ยภเูขามากกมายกว่า 90 ลกู เมอืงนงิหบ์งิหเ์คยเป็นเมอืง

ห ล ว ง ม า ก่ อ น  แ ต่ ใ น ภ า ย ห ลั ง ไ ด ้ย ้ า ย เ มื อ ง ห ล ว ง ไ ป เ ป็ น เ มื อ ง ฮ า น อ ย แ ท น  

ระหว่างทางน าท่านชม รา้นหยก (Jade Shop) ศูนยร์วมสนิคา้พื้นเมืองที่มีชือ่เสยีง คุณภาพดขีอง

เมอืง  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดัไบด่งิห ์วัดในพระพุทธศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม มเีนื้อทีก่ว่า 4,300 
ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือวัดเดมิ และส่วนที่ทางรัฐบาลสรา้งขึน้มาใหม่บรเิวณเชงิเขา วัดเดมิถูก

ก่อสรา้งขึน้บนภูเขาดงิห์มาแลว้กว่า 1,000 ปี โดยตอ้งเดนิขึน้ไปจากเชงิเขาผ่านบันไดหนิประมาณ 
300 ขัน้ เป็นสถานที่ศักดิส์ทิธิท์ี่ถือไดว้่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจติวญิญาณของเมืองนิงห์

บงิห ์ภายในวัดมพีระพุทธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุ น ้าหนักกว่า 100 ตัน และยังมพีระพุทธรูปกว่า 500 องค ์ถูกตัง้
เรียงกันไปโดยมคีวามยาวถงึ 3 กโิลเมตรยาวที่สุดในเอเชยี ที่พลาดไม่ไดเ้ลยคอืเจดยีส์ูง 13 ชัน้ และ
ระฆังทีใ่หญ่ทีส่ดุในเวยีดนาม สงู 22 เมตร หนัก 36 ตัน บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสวนทีม่พีันธุไ์มห้ลาย

ชนิด ลานพิธี และอาคารส าหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่านจะไดด้ื่มด ่ากับความสวยงามของ
สถาปัตยกรรมในวัดไปพรอ้มกับวิวทิวเขาที่สูงสง่า และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมชาวพุทธ
นานาชาตเินื่องในวันวสิาขบชูาโลก ในปี ค.ศ. 2014 อกีดว้ย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (10)  
 

ทีพ่กั  โรงแรม Yen Nhi Hotel Ninh Binh หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ เมืองนงิหบ์งิห ์–ตามก๊กหรือ ฮาลองบก-กรุงฮานอย – สนามบนินานาชาติโหน่ยบ่าย – 

กรุงเทพมหานคร 
 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าท่านเดนิทางสู ่ตามกก๊ หรอื ฮาลองบก หนึง่ในภมูทัิศน์ทีม่ชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของจังหวัดนงิหบ์งิห ์
อยู่หา่งจากตัวเมอืงประมาณ 9 กโิลเมตร ตามกก๊มลีักษณะเป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญอ่ยู่รายลอ้ม 
คลา้ยกับกุย้หลนิเมอืงจนี มแีมน่ ้างอด็องไหลผา่นและกัดเซาะภเูขาหนิปจูนเกดิเป็นถ ้าหนิปนูทัง้หมด

สามถ ้า จงึเป็นทีม่าของชือ่ ตามก๊ก ซึง่ค าว่าตามแปลวา่สาม และก๊กแปลว่าถ า้ ซึง่ถ ้าแหง่นี้จะมนี ้าไหล
ลอดถ ้าไปตามทางทีถู่กกดัเซาะ เมือ่มองจากดา้นบนจะเห็นทัศนียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม   
เพลดิเพลนิกับการ ล่องเรอื ชมธรรมชาตขิองภูเขาหนิปนูตระหง่านรายลอ้มอยู่มากมาย ตืน่ตากับการ

พายเรือที่เป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่มีลักษณะพเิศษคอืการพายโดยใชเ้ทา้ถีบ ล่องเรือไปตามแม่น ้าทีตร่า
งอนน์ ชมวถิีชีวติริมน ้าของชาวทอ้งถิน่ ผ่านเขา้สู่เขตธรรมชาตวิิวสองขา้งทางเป็นทุ่งนาที่มีสีสัน

แตกต่างกันออกไปตามฤดูกาล จากนัน้เป็นเสน้ทางสู่การล่องเรอืลอดถ ้า สามารถใชไ้ฟฉายส่องดูหนิ
งอกหนิยอ้ยทีส่วยงามขณะทีพ่ายเรอืลอดถ ้าได ้
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  



จากนัน้น าท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงฮานอย ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง เพือ่เดนิทางสู่

สนามบนิ กรุงฮานอย  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารในสนามบนิ Ngoc Suong (12) 

15.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน 

VIETNAM AIRLINE เทีย่วบนิที ่VN619  

18.05 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

*ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั 1,000 บาท ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 200บาทตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น (เด็กช าระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่* 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย

ของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็น

ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไม่เกนิ 

30 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิไกดแ์ละคนขบั 1,000 บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 200บาท 

ตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบ

ลว่งหนา้  

 

 



 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 จอยแลนดไ์มเ่อาต ัว๋หกั 2,000 บาท/ทา่น 

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่ง

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่าง

ต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทุกกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้ 

 



11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ 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. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเวยีดนาม หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศเวยีดนาม สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจร
ในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. ในกรณีทีพ่าสปอรต์ของท่านช ารุด และสายการบนิแจง้ว่าไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สนิ เนื่องจากทางบรษัิทไดม้กีารช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

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

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

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

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

 

 
ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 

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

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


