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วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – 
เมอืงฮหวา่บิญ่ – เมอืงมกโจว – สะพานกระจก 

   
MUONG THANH 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

2 
ไรช่ามกโจว – เมอืงฮานอย – ชมทะเลสาบคนืดาบ – วดัหง็อก
เซนิ – ถนน 36 สาย 

   
MOONVIEW 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 
เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิ
ปนั – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หนิ 
– ตลาดเลฟิมาร์เก็ต 

   
SAPA CHARM 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

4 
เมอืงซาปา – เมอืงฮานอย – เจดีย์เฉินกว๊ก– โบสถ์ใหญฮ่านอย 
– สนามบนินอยไบ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

    

** รายการขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ** 



 

 
Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหวา่บิญ่ – เมืองมกโจว 

– สะพานกระจก 

05.00 พรอ้มกนัที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ THAI SMILE โดยมี
เจา้หน้าที ่เลทส์โกกรุป๊ ใหก้ารตอ้นรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้กท่า่น  

07.45 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที ่
WE560 

09.35 เดินทางถึง สนามบินนอยไบ ประเทศเวียดนาม หลงัจากนั้นน าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองฮหวา่บิญ่ (HOA BINH) เป็นจงัหวดัทีเ่ป็นภเูขาของประเทศเวียดนาม ต ัง้อยูใ่นภาค
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ เพือ่แวะรบัประทา่นอาหาร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ั่วโมง 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองมกโจว (MOC CHAU) เมอืง
ทีอ่ยู่ทา่มกลางหุบเขา อากาศบริสุทธิแ์ละมีความสวย
สดงดงามของธรรมชาติ เป็นเมืองในภาคเหนือของ
ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบาย ๆ 
ตลอดท ัง้ปี และด้วยเหตุน้ีท าให้ที่น้ีเป็นแหล่งเพราะ
ปลูกดอกไม้นานาชนิด จนได้รบัฉายาว่าเมืองแห่ง
ดอกไม้นานาพันธุ์  ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 
ช ั่วโมง 
น าทา่นเดนิทางสู ่สะพานกระจก (BACH LONG) ที่
มีขนาดยาวที่สุดในโลก ทางจะวนัตกเฉียงเหนือของ
จงัหวดัเซินลา (SON LA) สะพานที่มีชื่อว่า “บาจล
อง” มีความยาว 632 เมตร สะพานต ัง้อยู่ระหว่างป่า
หุบเขาทีม่กโจว ชื่อของสะพานมีความหมายว่ามงักร
ขาว สะท้อนผ่านวสัดุที่ท าสะพานเป็นโลหะที่มีสีขาว
ยึดพื้นด้วยกระจกใส มีความสูงจากพื้นดินราว 150 
เมตร รองรบันกัทอ่งเทีย่วไดค้ร ัง้ 450 คนพื้นกระจก
ท าจากกระจกเทมเปอร์ เป็นกระจกนิรภยัชนิดนึงทีผ่ล
ติดจากบริษัทแชง โกแบง จากประเทศฝร ั่งเศส วิว
โดยรอบสะพานกระจกน้ีโอบลอ้มไปดว้ยภเูขาและหบุ
เขา สะพานดงักล่าวก าลงัถูกบนัทึกใน Guinness 
World Records เน่ืองจากเป็นสะพานทีย่าวทีส่ดุใน
โลกทบุสถติทิกุสะพานทีเ่คยมมีา 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 
 
Day2 ไรช่ามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วดัหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ไรช่ามกโจว เป็นเอกเอกลกัษณ์ของเมอืงมกโจวทีไ่มค่วรพลาด ไรช่าแหง่น้ีนอกจากทา่น
จะไดส้มัผสัอากาศธรรมชาต ิทา่นยงัไดพ้บกบัไรช่ารูปทรงแปลกตาตา่งๆ และทีเ่ป็นทีโ่ดดเดน่มากทีส่ดุก็คอื
รูปทรงหวัใจ ทีไ่รช่าแหง่น้ียงัมผีลติภณัฑ์ทอ้งถิง่ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ืออกีดว้ย 
หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย (HANOI) ต ั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น ้าแดง ปฐมกษัตริย์
ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า ทงัล็อง แปลว่า มงักรเหนิ จนกระท ั่ง 
พ.ศ. 2245 กษตัรย์ิราชวงศ์เหงียนไดย้า้ยเมอืหลวงไปอยูเ่มอืงเวเ้มือ่ตกเป็นสว่นหน่ึงของอนิโดจีนฝร ั่งเศส 
ฮานอยจงึกลบัมาเป็นเมืองหลวงอยา่งเป็นทางการอีกคร ัง้ใน พ.ศ. 2430 ภายหลงัได้รบัเอกราชในปี พ.ศ. 
2489 ดนิแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมือ่รวม
ประเทศใน พ.ศ. 2519 จงึเป็นเมืองหลวงหน่ึงเดียวของเวียดนามในปจัจุบนั (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4  
ชม.) 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่น ชมทะเลสาบคนืดาบ (THE SWORD LAKE) ทะเลสาบใจกลางเมอืงฮานอย ทะเลสาบแหง่น้ีมี
ต านานกลา่ววา่ ในสมยัทีเ่วียดนามท าสงครามสูร้บกบัประเทศจนี กษตัรย์ิแหง่เวยีดนามไดส้งครามมาเป็น
เวลานาน แตย่งัไมส่ามารถเอาชนะทหารจากจนีไดส้กัท ีท าใหเ้กดิความทอ้แทพ้ระทยั เมือ่ไดม้าลอ่งเรือที่
ทะเลสาบแหง่น้ี ไดม้เีตา่ขนาดใหญต่วัหน่ึงไดค้าบดาบวเิศษมาใหพ้ระองค์ เพือ่ท าสงครามกบัประเทศจนี 
หลงัจากทีพ่ระองค์ไดร้บัดาบมานัน้ พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอกีคร ัง้ และไดร้บัชยัชนะเหนือประเทศ
จีน ท าใหบ้า้นเมอืงสงบสขุ เมือ่เสร็จศกึสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคนื ณ ทะเลสาบแหง่น้ี  
น าท่านชม วดัหง็อกเซิน (NGOC SON TEMPLE) โดยวดัแห่งน้ีมี
อีกชื่อวดั วดัเนินหยก ภายในวดัมีวิหารทีม่ีสถาปตัยกรรมแบบจีนและ
ตะพาบในต านาน ซึง่เชื่อกนัวา่ตะพาบตวัน้ีเป็นตวัทีน่ าดาบลงทะเลสาบ
คืนดาบจนเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบในปัจจุบนั  และยงัมี
อนุสาวรีย์ของ ตรนัคว็อกตวน แมท่พัทีค่อยสูร้บกบัทหารมองโกเลียใน
สมยัทีเ่วียดนามถูกมองโกเลียรุกราน 
อสิระทา่นช้อปป้ิง ถนน 36 สาย (36 ROAD) มีสนิคา้ราคาถูกใหท้า่น
ได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ร้าน
กาแฟ หรือมมุถา่ยรูปสวยๆ มากมาย  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั MOONVIEW HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทยีบเทา่ 



 

 

Day3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเชา้ไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซปินั – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – 
ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หนิ – ตลาดเลฟิมาร์เก็ต 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (SAPA) เมืองเล็กๆ แห่งน้ีเริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมื่อคร ัง้ที่
ฝร ั่งเศสซึง่ปกครองเวียดนามอยูใ่นขณะนั้นได้มาสรา้งสถานีบนภูเขาขึน้ในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจงึเริ่มมี
ชาวตา่งชาตมิาพกัผอ่นในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริม่เป็นทีรู่จ้กักนัในหมู่
นกัทอ่งเทีย่ว จงึท าใหป้จัจุบนัทีน่ี่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแลว้ บรรดาชาวเขาที่
อาศยัอยู่บริเวณน้ีก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาข ั้นบนัไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่
ทอดตวัอย่างมีเสน่ห์ นอกจากน้ียงัมีเทือกเขาฟานสีปนั ทีสู่งทีสุ่ดในอนิโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจาก
ระดบัน ้าทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช ั่วโมง) หมายเหตุ: เมืองซาปารถใหญ่ไม่สามารถสญัจร
นกัทอ่งเทีย่วอาจตอ้งเดนิเทา้ทอ่งเทีย่วภายในเมอืง 

 
น าท่าน นั่ งรถราง (MOUNTAIN TRAIN) ใหม่สุดจาก
สถานีซาปา สู่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน
ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สมัผสักบัความ
สวยงามของธรรมชาตริะหวา่งสองขา้งทา อีกท ัง้ยงัไดเ้ห็นววิ
ของทุง่นาจากรถรางน้ี 

 
น าทา่น นั่งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เพื่อขึ้นสูฟ่านซิ
ปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโด เป็น
กระเช้าไฟฟ้า 3 สายแบบไมห่ยุดพกั ขนาดใหญจุ่ไดก้วา่ 30 
คน มคีวามยามประมาณ 6,200 เมตร หรือ ราว 6 กโิลเมตร 

 
น าทา่นเดินทางสู ่ยอดเขาฟานซิปนั (FANSIPAN) ทา่นจะ
ได้พบแลนด์มาร์คจุดที่สูงที่สุด  มีข้อความ FANSIPAN 
3.143 M หมายถึง 'คุณคือผู้พิชิตยอดฟานซิปนัหลงัคาแห่ง
อินโดจีน' ท่านยงัจะได้ชมวิวพาโนราม่า 360 องศา พรอ้ม
กบับรรยากาศหนาวเย็น หมายเหตุ: ไมร่วมคา่รถรางขึน้ยอด
เขาขาละประมาณ 5USD 

 
 



 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเช็คอนิทีเ่ทีย่วใหมแ่หง่เมอืงซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุดถา่ยรูป
ใหมแ่หง่เมืองซาปา จ าลองไฮไลท์ของทีเ่ทีย่วแตล่ะทีม่ารวมไวใ้หท้า่นไดถ้า่ยรูปทา่มกลางบรรยากาศทีโ่อบ
ลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเครือ่งดืม่จ าหน่ายใหท้า่นไดพ้กัดืม่เครือ่งดืม่ และยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัสาย
หมอกจางๆ พรอ้มกบับรรยากาศสดุฟิน 

   

 
น าท่านชม ทะเลสาบเมืองซาปา (SAPA LAKE) เป็น
ทะเลสาบกลางเมืองซาปาให้ท่านได้ถ่ายรูปเช็คอินเมืองใน
สายหมอกทีส่วยงาม 
น าท่านถ่ายรูปเช็คอินกลางเมืองซาปา โบสถ์หิน (THE 
STONE CHURCH) เป็นโบสถ์ฝร ั่งเศสทีส่รา้งมาต ัง้แต่ปี 
ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวสัดุอิฐสีน ้าตาล
แดง ที่น่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่อง
สวา่ง 
อิสระช้อปป้ิง ตลาดเลิฟมาร์เก็ต (LOVE MARKET) มี
สินค้าให้ท่านเลือกช้อปป้ิงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า
พื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ท่านสามารถช้อป
ป้ิงใหอ้ยา่งจุใจ  

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 
ทีพ่กั SAPA CHARM HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือเทยีบเทา่ 



 
 
Day4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก– โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – 

สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 บอกลาเมืองแหง่ขุนเขาและสายหมอก น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองฮานอย (HANOI) ผา่นเสน้ทางเดมิใช้

ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 5 ช ั่วโมง 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่าน เดินทางชม เจดี ย์ เฉินก๊วก  (TRAN 
AUOC PAGODA) เป็นวดัที่อยู่ใจกลางเมือง
ของเวียดนาม ใกล้ชิดกบัทะเลสาบตะวนัตกของ
เมืองฮานอย สรา้งด้วยสถาปตัยกรรมจีนโบราณ 
มคีวามรม่รืน่ และบรรยากาศดี จงึเป็นทีนิ่ยมของ
นกัทอ่งเทีย่วท ัง้ทีชื่่นชมความงามและมศีรทัธาใน
พระพุทธศาสนา  ต้นมหาโพธิ ์ใหญ่  เป็นอีก
จุดส าคญัทีน่กัทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจ เพราะตาม
ประวตัิการเกิดขึ้นก็คือ เป็นต้นโพธิท์ี่น ามาจาก
ประเทศอินเดีย ที่ได้รบัมอบจากนายกรฐัมนตรี
อนิเดีย และมีความเชื่อกนัว่า นอกจากน้ียงัมีต้น
มหาโพธิต์้นน้ีเป็นต้นทีม่ีจุดก าเนิดสืบต่อจากต้น
โพธิ ์ที่เจ้าชายสิทธตัถะประทบันั่ งตรสัรู ้ มีการ
สร้างฐานล้อมต้น โพธิ ์ไว้  และประดิษฐาน
พระพุทธรูปองค์ใหญ ่
น าทา่นเดนิทางชม โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI 
CATHERDRAL) หรือโบสถ์เซนต์โจเซฟ ถูก
สร้างขึ้นในปลายศตวรรษ 19 เป็นหน่ึงใน
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของคริสต์ศาสนาและ
เป็นการผสมผสานอย่างลงตวัระหว่างตะวนัออก
กบัตะวนัตก มีลวดลายแกะสลกั ลงชาดฉาบทอง
อย่ างสวยสด งด งามแ ละมี ก ารผสมผสาน
เอกลกัษณ์วฒันธรรมพ้ืนบา้นของเวียดนามเขา้ไว้
ดว้ย 

 

 

ค า่ บรกิารอาหารวา่งขนมปงัฝร ั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY  



หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินอยไบ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
20.45 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI SMILE เทีย่วบนิที ่WE565 
22.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์ 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัร์เด็กไมม่เีตยีง  
พกักบัผูใ้หญห่อ้งละ 2-3 

ทา่น 
(เด็กอายุไมเ่กนิ 9 ปี) 

หอ้งพกัเดีย่ว 

11 – 14 สงิหาคม 2565 18,990 17,990 4,000 

25 – 28 สงิหาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

08 – 11 กนัยายน 2565 17,990 16,990 4,000 

22 – 25 กนัยายน 2565 17,990 16,990 4,000 

20 – 23 ตุลาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

21 – 24 ตุลาคม 2565 18,990 17,990 4,000 

27 – 30 ตุลาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

03 – 06 พฤศจกิายน 2565 17,990 16,990 4,000 

10 – 13 พฤศจกิายน 2565 17,990 16,990 4,000 

17 – 20 พฤศจกิายน 2565 17,990 16,990 4,000 

24 – 27 พฤศจกิายน 2565 17,990 16,990 4,000 

02 – 05 ธนัวาคม 2565 18,990 17,990 4,000 

09 – 12 ธนัวาคม 2565 18,990 17,990 4,000 

15 – 18 ธนัวาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

22 – 25 ธนัวาคม 2565 17,990 16,990 4,000 

24 – 27 ธนัวาคม 2565 18,990 17,990 4,000 

29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,000 

30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 20,990 19,990 5,000 

31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 21,990 20,990 5,000 

** ราคาจอยแลนด์ไมเ่อาต ั๋วเครือ่งบนิ (JOIN LAND) ลดจากราคาทวัร์ 5,000 บาท ** 

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 

*ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศก์ คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ 1,500 บาท/ทา่น * 
*ไมร่วมคา่ ประกนัสขุภาพ 200 บาท / ทา่น* 



 
 
 

ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองลว่งหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน 

และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือ ราคาทวัร์พิเศษตอ้ง
ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้  

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั
ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่ก
คร ัง้ก่อนท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นสว่นลดหรือเงนิสดได้ 
7. เงือ่นไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัเป็นผูพ้จิารณา 



 



 



 



 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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