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บนิหร ูไทยสไมล ์น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 kg. 
เทีย่วเวยีดนำมเหนอืสดุคุม้ พกัฮำนอย 1 คนื พกัซำปำ 2คนื 

ดืม่ด ำ่กบัควำมสวยงำมของธรรมชำต ิ
ชมววินำข ัน้บนัไดแบบพำโนรำมำ เก็บทกุจดุไฮไลท ์

ขึน้ฟำนซปินั หลงัคำอนิโดจนี (รวมคำ่รถรำง และกระเชำ้) 
เยอืนเมอืงหลวงฮำนอย ชอ้ปป้ิงถนน 36 สำย  

แถมฟร ี!!! กระเป๋ำชอปป้ิงสดุเก ๋พบัเก็บไดจ้ขุองไดเ้ยอะ 
เทีย่วสบำยๆ รวมประกนัโควดิทกุทีน่ ัง่ !! 

หมำยเหต ุ
หำกทำ่นมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจำกกรุงเทพฯ กรุณำ
สอบถำมเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทำงเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจองและขอควำมกรุณำใหท้ำ่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิ
ประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวนัและเวลำเดนิทำงได ้อนัเนือ่งมำจำกหำกเกดิควำมผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ 
ไมว่ำ่จะเป็นกำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ กำรยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตำรำงกำรเดนิทำงมี
กำรเปลีย่นแปลง ซึง่ สำยกำรบนิพจิำรณำสถำนกำรณ์แลว้พบวำ่อยูเ่หนอืกำรควำมคมุของทำงสำยกำร
บนิ หรอืจะเป็นเหตผุลเชงิพำณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดำ้นควำมปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลำ่นี ้อยูเ่หนอืกำร
ควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ 
จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมำณ 7-10 วนักอ่นเดนิทำง ขออภยัในควำมไมส่ะดวก 

 

วนัที ่ 1 กรงุเทพ-ฮำนอย-ซำปำ-ตลำด LOVE MARKET 
07.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อำคำรผู ้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิไทยสไมล ์โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของ
บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะ
เช็คอนิและโหลดสมัภาระ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ่งจำกต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ำมำรถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อำจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ำมำรถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 
 

10.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนินอยบา่ย กรุงฮำนอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบนิไทยสไมล ์
เทีย่วบนิที ่WE561 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) 

12.25 น. เดนิทางถงึสนำมบนินอยบำ่ย กรงุฮำนอย ประเทศเวยีดนาม ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
และศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลำทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนำมเหมอืนกบัเวลำทอ้งถิน่ประเทศไทย)  
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงซำปำ ซึง่ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศเวยีดนามใกลก้ับชายแดน

จนี อยูใ่นเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมอืงตัง้อยูบ่นระดับความสงูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 1,650 เมตร 
จงึมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จ ึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไมเ้มืองหนาวที่ส าคัญของ
เวยีดนาม อีกทัง้ยังเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาตพัินธุ์มากที่สุดใน
เวยีดนามอีกดว้ย ในอดีตเมอืงนี้ถูกพัฒนาขึน้เป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมัยที่
เวยีดนามเป็นอาณานคิมของฝร่ังเศส (ระยะทำง 245 กโิลเมตร ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 4-5 ชม.)  

เทีย่ง บรกิำรขนมปงัเวยีดนำมทำ่นละ 1 ชิน้ พรอ้มน ำ้ด ืม่ บนรถ (1) 
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น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลำดLove Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงมากมาย ไม่วา่จะ
เป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงใหอ้ยา่งจใุจ  

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น สกุ ีป้ลำแซลมอล+ไวนแ์ดงดำลทั (2) 
ทีพ่กั NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

 

วนัที ่2    ซำปำ-น ัง่รถรำงสูส่ถำนกีระเชำ้-น ัง่กระเชำ้สูย่อดเขำฟำนซปีัน-หมูบ่ำ้น
ชำวเขำก ัด๊ก ัด๊-ไรน่ำข ัน้บนัไดชำวเขำ-น ำ้ตกซลิเวอร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 
น าท่านน ัง่รถรำงเมอืงซำปำ จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซีปัน
ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ท่านจะไดส้ัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสอง
ขา้งทาง เมือ่ถงึสถานกีระเชา้ น าทา่นน ัง่กระเชำ้ไฟฟ้ำเพือ่ข ึน้สูย่อดเขำฟำนซปินั ยอดเขา
สงูสดุแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจนีจนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลังคาแหง่อนิโดจนี” 
สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (4) 
น าท่านชม หมูบ่ำ้นชำวเขำก ัด๊ก ัด๊ เป็นชาวเขาเผา่มง้เก่าแก่ ของเมอืงซาปา ชมทวิทัศน์อัน
สวยงาม ชมไร่นำข ัน้บนัไดของชำวเขำ ซึง่ปลูกกระจัดกระจายไปท่ัวทัง้เขา สวยงามดัง
ภาพวาด น าทา่นเดนิชมวถิชีวีติและความเป็นอยูข่องชาวเขาภายในหมูบ่า้น ชมสนิคา้พืน้เมอืง
ของทีร่ะลกึ ชมชวีติพืน้ถิน่ของชนเผา่หลากหลาย โดยเฉพาะมง้ด าและเผา่เยา้แดง และเลอืก
ซือ้สนิคา้หัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บา้น จากนั้นน าท่านชม น ำ้ตกซลิเวอร ์(Silver 
Waterfall) เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงาม และสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชัดเจนตัง้แตร่ะยะไกล 
มคีวามสูงประมาณ 100 เมตร มหีลาย ระดับชัน้ สายน ้าไหลลัดเลาะตามหนา้ผาลงมาอย่าง
สวยงาม ท่านสามารถเดินชมความสวยงามของน ้าตกตามชัน้ต่างๆ  เพื่อเก็บภาพความ
ประทับใจ พรอ้มภาพทีร่ะลกึบรเิวณสะพานชมววิ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (5) 
ทีพ่กั NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 
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วนัที ่3 ลำวไก-ชอ้ปป้ิงตลำดชำยแดน COC LEU-ถ่ำยรูปหนำ้ดำ่นชำยแดน
เวยีดนำมกบัจนี-ชอ้ปป้ิงรำ้นเยือ่ไผ-่ชอ้ปป้ิง 36 สำย 

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูจั่งหวัดลาวไก ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทัศนียภาพสองขา้งทาง น า

ชม ตลำดกก๊เลีย๊ว (COC LEU MARKET) เป็นตลาดชายแดนเวยีดนาม-จนี ใหท้่านได ้

อสิระเลอืกซือ้สนิคา้ ตามอัธยาศัย ทีน่ี่จะมสีนิคา้ทัง้ของเวยีดนามและของจนีใหนั้กท่องเทีย่ว

ไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิช่น เสือ้ผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสนิคา้อืน่ๆ มากมายหลากหลาย ใน

โซนดา้นหนา้ก็จะมผีลไมส้ดๆ มาวางขาย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร (7) 
แวะชม รำ้นเยือ่ไมไ้ผ ่ เป็นรา้นของฝากทีม่เีอกลักษณ์ พบกับสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่
อาทเิชน่ หมอน ถุงเทา้ ผา้เช็ดตัว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตาม
อัธยาศัย จากนั้นน าท่านอสิระชอ้บป้ิง ถนน 36 สำย เป็นย่านทีม่สีนิคา้ราคาถูกใหท้่านได ้
เลอืกสรรมากมาย กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 
 
 
 

เย็น  รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (8) 
 ทีพ่กั MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 
 

วนัที ่4          เมืองฮำนอย-สุสำนประธำนำธิบดีโฮจิมนิห์-ท ำเนียบประธำนำธิบด ี 
บ้ำนพกัลุงโฮ-วดัเจดีย ์เสำเดียว-วดัหงอกเซิน-สนำมบินนอยบ่ำย-
สนำมบนิสวุรรณถมู ิ

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (9) 
น าท่านออกเดนิทางไปยัง สุสำนประธำนำธบิดโีฮจมินิห ์สรา้งขึน้เมือ่ปีค.ศ.1973 ชมร่าง
ของรัฐบรุษุอาวโุสอดตีประธานาธบิดโีฮจมินิห ์ซึง่ไดรั้บการอาบน ้ายาเป็นอยา่งดอียูใ่นโลงแกว้
ภายในหอ้งทีค่วบคุมอุณหภูมคิงที่ ชมบา้นพักทีอ่ยู่อาศัยของท่านอดตีประธานธบิดโีฮจมินิห์
ซ ึง่ครัง้หนึง่ใชเ้ป็นศนูยบ์ัญชาการในสงครามเวยีดนาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หมำยเหต ุสสุำนโฮจมินิหจ์ะปิดทุกวนัจนัทร,์ วนัศกุร ์และตลอดท ัง้เดอืนกนัยำยนถงึ
เดอืนพฤศจกิำยนของทกุปี แตส่ำมำรถชมบรเิวณภำยนอกได)้  
จากนัน้น าท่านชม ท ำเนยีบประธำนำธบิด ีและบำ้นพกัลงุโฮ เป็นสถานทีส่องเเหง่ทีต่ัง้อยู่
ตดิกัน เป็นสถานทีท่ีเ่เสดงถงึการปลดแอกเวยีดนามออกจากการปกครองของฝร่ังเศสและเป็น
จดุทีก่อ่ใหเ้กดิประเทศเวยีดนามสมัยใหมใ่นปัจจบุัน จากนัน้น าท่านชม วดัเจดยีเ์สำเดยีว ทีม่ี
อายกุวา่ 400 ปี วดัแหง่นีส้รา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นพุทธบชูาแด่ เจา้แมก่วนอมิ ซึง่ตัง้อยูก่ลางสระ
บัว โดยมตี านานไวว้า่ พระเจา้หลไีทโต อยากไดโ้อรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมา
คนืวันหนึง่ ทรงสบุนิ(ฝัน) ไปวา่เห็นเจา้แม่กวนอมิ พระแมโ่พธสิัตว ์ไดม้าปรากฎทีส่ระบัวและ
ไดป้ระธานโอรสใหก้ับพระองค์ หลังจากนั้น พระองคก็์ไดม้พีระโอรส จงึไดส้รา้งเจดยีข์นาด
เล็กทีต่ัง้อยูบ่นเสาตน้เดยีวกลางสระบัวเพือ่เป็นการถวายสักการะแดเ่จา้แมก่วนอมิ ในปี ค.ศ. 
1049 ปัจจุบันคนสว่นใหญม่ักจะมาขอพรใหไ้ดบ้ตุรกับเจา้แมก่วนอมิทีเ่จดยีเ์สาเดยีวแหง่นี้อยู่
เสมอ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสำบตะวนัตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน ้าจดืที่
ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝ่ัง 17 กโิลเมตร เป็น
ทะเลสาบทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงหลวงและเป็นสถานทีท่ีน่ยิมส าหรับการพักผอ่นหยอ่นใจ มสีวน
รอบๆ ทะเลสาบที่ดงึดูดชาวบา้นหลายคนและนักท่องเที่ยวที่ก าลังมองหาการพักผ่อนจาก
เมอืงทีวุ่น่วาย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม เจดยีเ์ฉนิกว๊ก เป็นเจดยีท์ีส่ าคัญและเกา่แกข่อง
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ชาวเวียดนาม ตัง้อยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกลก้ับทะเลสาบ
ตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใชศ้ ิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่าง
สถาปัตยกรรมจนีและเวยีดนาม มคีวามสูง ทัง้หมด 11 ชัน้ แต่ละชัน้จะมลีักษณะเหมอืนกัน 
จากชัน้ล่างถงึชัน้บน ต่างเพยีงจะมขีนาดเล็กลงตามความสงูทีช่อ่งหนา้ต่างของแต่ละชัน้จะ
เป็นที่ประดษิฐานของประตมิากรรมพระพุทธรูปอมติาภพุทธเจา้ ตามความเชื่อของพุทธ
มหายาน ซึง่มองเห็นเดน่ชัดจากภายนอก ไลเ่รยีงขึน้ไปตรงกัน ตัวเจดยีก์อ่สรา้งดว้ยอฐิสแีดง 
ชัน้ลา่งดา้นหนา้จะมแีทน่ส าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วบชูา ภายในมจีารกึประวัตคิวามเป็นมาทัง้ของ
เจดยีแ์ละพระศรศีากยมนุปีางปรนิพิพานทีท่ าดว้ยทองค า 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำรเมนพูเิศษ!!! SEN BUFFET นำนำชำต ิ(10) 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้น าท่านชม ทะเลสำบคนืดำบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจ
กลางกรุงฮานอย มักมชีาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมาน่ัง
พักผอ่นบรเิวณรมิทะเลสาบแหง่นี้ ชมวดัหงอกเซนิ อยูร่มิ
ทะเลสาบคนืดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ 
มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อยา่งหนึง่ของกรงุฮานอย  
น าทานเดนิทางสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตนิอยบำ่ย กรุง
ฮำนอย  เพื่อเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ  ตรวจเช็คเอกสาร
และสมัภาระ 

17.50 น. ออกเดนิทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยสไมล ์เทีย่วบนิที ่WE564 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง)  บรกิำรอำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
(11) 

19.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำคำทวัร ์ไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตำมธรรมเนยีม (ช ำระทกุทำ่น ยกเวน้ ทำรกอำยไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนำมบนิในวนัเช็คอนิ  

ทำ่นละ 1,000 บำท/ทรปิ/ทำ่น 
สว่นคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรท์ ีด่แูลจำกเมอืงไทย แลว้แตค่วำมพงึพอใจของทำ่น 
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(โปรดอำ่นรำยละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท ำกำรจอง) 
เง ือ่นไขและขอ้ก ำหนดในกำรเดนิทำงเขำ้ประเทศเวยีดนำม 

(อพัเดพลำ่สดุ วนัที ่17 เดอืนมนีำคม พ.ศ.2565) 
1. ผูท้ ีม่อีำยตุ ัง้แต ่12 ปีขึน้ไป แสดงเอกสำรกำรฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิครบโดส 

(Passport vaccine) อยำ่งนอ้ย 2 เข็ม และเข็มที ่2 ฉดีไมเ่กนิ 6 เดอืนกอ่น
เดนิทำง  

2. มผีลตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทำง 72 ช ัว่โมง หรอื ผลตรวจ ATK พรอ้ม
ใบรบัรองแพทยภ์ำษำองักฤษ ภำยใน 24 ช ัว่โมงกอ่นเดนิทำง เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 
2 ขวบ ไมต่อ้งมผีลตรวจโควดิ  

3. แสดงเอกสำรประกนักำรคุม้ครองรกัษำโควดิ-19 วงเงนิมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ 
10,000 USD  

4. ส ำหรบันกัทอ่งเทีย่ว ใหด้ำวนโ์หลดแอป  PC COVID ของเวยีดนำม เพือ่ไว้
ส ำหรบัตรวจสขุภำพในชว่งเวลำทีอ่ยูเ่วยีดนำม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำค ั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รำยกำรทวัรส์ำมำรถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบำง 
รำยกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

ทำงผูเ้ดนิทำงจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมำจำกไดร้บัทรำบเงือ่นไขกอ่นกำรเดนิทำงแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบกำรใหบ้รกิำร ที ่สนำมบนิตน้ทำงขำไป เทำ่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ
ผูใ้ห  ่

รำคำเด็ก พกัเดีย่ว  

05-08 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

06-09 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

07-10 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

12-15 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

13-16 พฤษภำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

14-17 พฤษภำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

19-22 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

20-23 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

21-24 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

26-29 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

27-30 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

28-31 พฤษภำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

02-05 มถินุำยน 2565 15,999 15,999 4,000 

03-06 มถินุำยน 2565 15,999 15,999 4,000 

04-07 มถินุำยน 2565 14,999 14,999 4,000 

09-12 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

10-13 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

11-14 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

16-19 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

17-20 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

18-21 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

23-26 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

24-27 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

25-28 มถินุำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

30 มถินุำยน-03 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

01-04 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

02-05 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

07-10 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

08-11 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

09-12 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

13-16 กรกฎำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

14-17 กรกฎำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

15-18 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

16-19 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

21-24 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

22-25 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 
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23-26 กรกฎำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

28-31 กรกฎำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

29 กรกฎำคม-01 สงิหำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

30 กรกฎำคม-02 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

04-07 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

05-08 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

06-09 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

11-14 สงิหำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

12-15 สงิหำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

13-16 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

18-21 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

19-22 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

20-23 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

25-28 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

26-29 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

27-30 สงิหำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

01-04 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

02-05 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

03-06 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

08-11 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

09-12 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

10-13 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

15-18 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

16-19 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

17-20 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

22-25 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

23-26 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

24-27 กนัยำยน 2565 13,999 13,999 4,000 

29 กนัยำยน-02 ตลุำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

30 กนัยำยน-03 ตลุำคม 2565 13,999 13,999 4,000 

01-04 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,000 

06-09 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,000 

07-10 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,000 

08-11 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,000 

13-16 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

14-17 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

15-18 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,000 

20-23 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

21-24 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,000 
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22-25 ตลุำคม 2565 15,999 15,999 4,000 

27-30 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,000 

28-31 ตลุำคม 2565 14,999 14,999 4,000 

*** จอยแลนด ์ไมเ่อำต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บำทตอ่ทำ่น *** 

รำคำเด็กทำรก อำยตุ ำ่กวำ่ 2 ปี 4,900 บำท 

ทำรกตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและกลบั 
ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 
 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ) 
 คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เบีย้ประกันโควดิ-19 ในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิคา่รักษาพยาบาล 50,000 US  
(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรไมร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกำศใหก้ลบัมำยืน่รอ้งขอวซีำ่

อกีคร ัง้ (เนื่องจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผู ้
ทีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดรั้บการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทรปิ  คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึ

พอใจของทา่น 
 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทางเขา้เวยีดนาม 72 ชัว่โมง หรอื คา่ใชจ้่ายในการตรวจ 

ATK พรอ้มใบรับรองแพทยภ์าษาอังกฤษ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
 คา่ตรวจ RT-PCR เพือ่ออกเอกสารส าหรับใชใ้นการเช็คอนิขากลับสูป่ระเทศไทย ประมาณ  

800-1,000 บาท (ส าหรับในกรณีที่ประเทศเวยีดนาม มปีระกาศเพิม่เตมิภายหลังใหท้่านตอ้ง
ตรวจ) หากมกีารอัพเดตหรอืเปลีย่นแปลงตามประกาศของประเทศนัน้ๆ ทางทัวรจ์ะรบีแจง้ให ้
ทา่นทราบ  

   คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจำกเดนิทำงมำถงึประเทศไทย   

Package TEST&GO (รฐับำลไทย ประกำศ ยกเลกิ 1 พ.ค. เป็นตน้ไป) 
(รวมรถรับ-สง่/RT-PCR 1 ครัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชดุ ATK 1 กลอ่ง) 
พักเดีย่ว: 3,999 บาท/ทา่น 
พักคู:่ 6,999 บาท/หอ้ง 
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เง ือ่นไขกำรออกเดนิทำง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแตม่ไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถาม
ยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ตอ่ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นีทั้ง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 อัตราคา่บรกิารนี้ เฉพาะนักท่องเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอื
เดนิทางตา่งประเทศ ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทัวรท์า่นละ 100 USD.  
 

เง ือ่นไขกำรจอง กำรส ำรองทีน่ ัง่ และกำรช ำระเงนิ 
 กรณุำเตรยีมเงนิมดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจองภายใน 

24 ชัว่โมง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 การช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของ
คา่ทีพั่กและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิทัง้ส ิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรค
ประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงได ้เนือ่งจำกเป็นรำคำโปรโมช ัน่  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์

ไมรั่บผดิชอบ และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตู
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่ง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่น
ใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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หมำยเหต ุ
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถท ำกรุป๊

ไดอ้ย่ำงนอ้ย 20 ทำ่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้ำ้
ตอ้งกำร 

 ในกรณีทา่นเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กวา่เวลานัดหมายเกนิกวา่ 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตอุันใดก็
ตามแต่ ทางบรษัิทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงนิคืนใดๆ 
ทัง้ส ิน้  

 ตั วเครือ่งบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่
เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนั 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น
สุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรั้บ
บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การ
ลา่ชา้จากสายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 
เป็นตน้ 

 หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้   

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่
วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 
 

*เมือ่ทำ่นช ำระเงนิคำ่ทวัรใ์หก้บัทำงบรษิทัฯแลว้ทำงบรษิทัฯ  

จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
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 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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