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GOAL VIETNAM ฮานอย  ซาปา ฟานซปินั 
4 วนั 3 คืน  

สายการบนิไทย แอร์เอเซยี  
 



 
03.30 น.           พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเซยี 
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 06.40 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบนิฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทยแอรเ์อเซยี  
เทีย่วบนิที่ FD 642 
**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บิน และสายการบนิได*้* 
 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบนิฮานอย ประเทศเวยีดนาม นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ 
  เดินทางสู่ เมอืงซาปา ตัง้อยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาว

ไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึง
เป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความ
หลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศ
ของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  

บ่าย   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
           เมอืงลาวไก ใกล้ชายแดนจีน มีอากาศดีตลอดปี ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพธรรมชาติ            
ตลาดกก๊เลี๊ยว ตลาดติดชายแดน ระหว่างเวียดนาม และจีน ที่นี่มีสินค้าทั้งของเวียดนามและจีนให้เลือกซื้อ 
อาทิ  น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง ด้านหน้าก็จะมีผลไม้ ของสด ขาย
อยู่ด้วย นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมและชิมผลไม้สดๆ ได้ท่ีตลาดแห่งนี้ 
 
           หมูบ่้านชาวเขา กัต๊ กั๊ต หรือ  CAT CAT VILLAGE  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความ  
เป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบข้ันบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถ
เดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต และ
จากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุข
ของประชาชนชาวเขาพ้ืนเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะ
มีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว 
            ถนนคนเดินซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างคึกคัก 

คำ่                รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร   
ที่พกั    โรงแรม  HOTEL DE LA COUPOLE  M GALLERY  หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
   โรงแรม 5 ดาว สดุหร ูสวย อลงัการ ทุกมมุของทีน่ี ่ตอ้งมาเชค็อนิ ไมง่ัน้เดีย่วจะตกเทรน 
 
 
 
 
 

วันที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบินฮานอย –เมอืงซาปา – เมอืงลาวไก - ตลาดกก๊เลีย๊ว 
หมูบ่้านชาวเขา กัต๊ กั๊ต – ถนนคนเดนิซาปา - HOTEL DE LA COUPOLE  M 
GALLERY  5 ดาว 

- เทีย่ง เย็น 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

             โมอานา่ คาเฟ ่จุดเช็คอนิแห่งใหม่ ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง สวย อลังการ มีจุดถ่ายรูปไฮไลท์
มากมายรวมไว้ที่นี่ให้ท่านได้เซลฟี่ ถ่ายรูปในบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม ให้ท่านได้
เพลิดเพลิน ฟินชิมกาแฟ เครื่องดื่มมากมายเคล้าบรรยากาศวิวหลักล้าน 

 
 
 
 

            หบุเขาเมอืงฮวา ชื่นขมวิวธรรมชาติบนภูเขาสวยๆ ก็ยังเต็มด้วยกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่หลายร้อย
ก้อนที่ถูกแกะสลักด้วยภาพวาดสุดแปลกตา ลดหลันกันเป็นข้ันบันไดขนาดใหญ่ ถ้ามาช่วงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม จะเป็นนาข้ันบันไดสีเขียวสวยงาม แต่ถ้าอยากเห็นตอนออกรวงสีทองต้องมาช่วงเดือน
กันยายน-ตุลาคม 

 

วันที ่2 โมอาน่า คาเฟ ่– หบุเขาเมอืงฮวา - นำ้ตกสเีงนิ  - นัง่รถรางเมอืงซาปา - นัง่
กระเชา้ไฟฟา้ เพือ่ ขึน้สูย่อดเขาฟานซปิัน –  สะพานแก้วมงักรเมฆ – โบสถห์นิ   

เชา้ เทีย่ง - 



             นำ้ตกสเีงนิ  SILVER WATER FALL ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปาภูเขาฟานซีปานสูงเด่นทอดยาวโอบ
ล้อมเมืองซาปาและเป็นที่มาของน้ำตกสีเงินนี้ ภาพการโยนตัวของสายน้ำจากยอดเขาไหลกระทบโขดหิน
เป็นทางยาวกว่า 500 เมตร ลดหลั่นพุ่งกระโจนหลากหลายความงาม มีจุดพักเหนื่อยและมุมถ่ายรูปโดยมี
สายน้ำตกสีเงินเป็นฉากหลังทำได้อย่างลงตัว 
 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
           นัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้ว   
            นัง่กระเช้าไฟฟา้ เพือ่ ขึน้สูย่อดเขาฟานซิปนัยอดเขาสูงสดุ  แห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน
จนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูงจากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง 3,143 เมตร  
(รวมคา่บรกิารขึ้นรถรางและกระเชา้ไฟฟา้แล้ว) 

  
           สะพานแกว้มงักรเมฆ  GLASS BRIDGE RONG MAY เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกในประเทศ
เวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา ท้าทายความสูงจากระดับน้ำทะเล 
2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้กว้างไกลสุดตา 
 
            โบสถห์นิ เป็นโบสถ์ฝรั่งเศสที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสี
น้ำตาลแดง ที่นี่จะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่องสว่าง จะได้บรรยากาศสวยงาม 

 
                                       คำ่          รบัประทานอาหารคำ่ อสิระตามอัธยาศยั 
                                       ทีพ่กั     โรงแรม  LACASA  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
            เมอืงฮานอย  ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาตสิอง ข้างทางและวิถีชีวิต
ของชาวเวียดนาม 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   
 
 

           วหิารวรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของ  
เวียดนาม ต่อมาสมัยราชวงศ์ตรันได้เปลี่ยนชื่อเป็นกว็อกช็อกเวียน (Quoc Hoc Vien) บริเวณตรงหัวมุม
ทางเข้าด้านหน้าจะมีซุ้มสลักด้วยหินข้อความ “ขอให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้าก่อนที่จะเข้าไปข้างใน” 
 
            ศาลเจา้เนินหยก  อยู่ริมทะเลสาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดย
ข้ามสะพานเทฮุก (The Huc) หรือสะพานแสงอาทิตย์ มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุง

วันที ่3 เมอืงฮานอย - วหิารวรรณกรรม - ศาลเจา้เนนิหยก - ชมการแสดงหุน่กระบอกนำ้ เชา้ เทีย่ง - 



ฮานอย นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสมอมื่อถึงวัดหว็อกเซิน ด้านในมีบรรยากาศร่มรื่น
และมีศาลาสำหรับนั่งพักผ่อน 
 

               ชมการแสดงหุน่กระบอกน้ำ โชว์หนึ่งเดียวในโลก ทั้งสนุกและเพลิดเพลิน  ที่หาชมได้ไม่ง่ายเลย  
 

คำ่                รบัประทานอาหารคำ่ อสิระตามอธัยาศยั 
ที่พกั    โรงแรม  MUONG THANH  หรอืเทียบเท่า 4  ดาว 

 

เชา้             รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
           หา่นาม เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในภูมิภาคดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง
ทางภาคเหนือของประเทศ อยู่ทางใต้ของกรุงฮานอย 
           ลอ่งเรอืพรอ้มชมิน้ำชาเวยีดนาม และได้ชมความงามของแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเวียดนาม วัด
ตามจุก๊ หรือที่ถูกเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อค้นคว้าดินแดนแห่งพุทธศาสนา วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างถึง 5 พันเฮกตาร์ รวมสระน้ำ
ที่กว้าง ใหญ่เขาหินธรรมชาติและป่าดงดิบ มีสิ่งปลูกสร้างหลักคือ วัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ 
วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (บฟุเฟ่นานาชาต)ิ 
นำท่านเดินทางกลับสู่เมอืงฮานอย 
            อสิระชอ้บปิง้ถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า 
ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ  
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบนินอยไบ 

20.50 น.         ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเซยี เที่ยวบนิที ่FD645 
**ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงไฟลท์บิน และสายการบนิได*้* 

22.40 น.            เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่4 ลอ่งเรอืพรอ้มชมิน้ำชาเวยีดนาม – วัดตามจุก๊ – เมอืงฮานอย – อสิระชอ้บปิง้
ถนน 36 สาย  - กรงุเทพ 

เชา้ เทีย่ง - 



อตัราคา่บรกิาร ราคาผูใ้หญ ่และ ราคาเดก็มเีตยีง 

วนัเดนิทาง 2-3 ทา่น 4-5 ทา่น 6-7 ทา่น 8-10 ทา่น พกัเดีย่ว เพิม่ ไมเ่อาตัว๋ 
ลดทา่นละ 

7-10 กรกฎาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 1,000 

13-16 กรกฎาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

14-17 กรกฎาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

21-24 กรกฎาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

28-31 กรกฎาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

4-7 สงิหาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

11-14 สงิหาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

18-21 สงิหาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

25-28 สงิหาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

1-4 กนัยายน 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

8-11 กนัยายน 65 31,900 29,900 28,900 28,900 5,900 2,000 

15-18 กนัยายน 65 31,900 29,900 28,900 28,900 5,900 2,000 

22-25 กนัยายน 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

29-2 ตลุาคม 65 31,900 29,900 28,900 28,900 5,900 2,000 

6-9 ตลุาคม 65 31,900 29,900 28,900 28,900 5,900 2,000 

13-16 ตลุาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

21-24 ตลุาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

10-13 พฤศจกิายน 65 29,900 27,900 26,900 26,900 5,900 1,000 

17-20 พฤศจกิายน 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

24-27 พฤศจกิายน 65 30,900 28,900 27,900 27,900 5,900 1,500 

2-5 ธนัวาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 



9-12 ธนัวาคม 65 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

22-25 ธนัวาคม 65 31,900 29,900 28,900 28,900 5,900 2,000 

30-2 มกราคม 66 33,900 31,900 30,900 30,900 5,900 3,000 

ราคาเดก็ไมม่เีตยีง ลดจากราคาผู้ใหญ ่1,000 บาท 
***ลกูคา้สามารถเลอืกวนัเดนิทางเองได้*** 

***หากเดนิทางนอ้ยกว่า 8 ท่าน (ไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากกรงุเทพ) มไีกดท์อ้งถิน่พดูไทย รอรบัทา่นทีส่นามบนิ*** 
หากตอ้งการหวัหนา้ทวัรโ์ปรดสอบถาม 

 
  
ราคาที่นำเสนอเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิ ณ. ปจัจบุัน ราคาตัว๋เครือ่งบนิอาจมกีารปรบัเพิม่ขึน้ เนือ่งจากโหลดทีน่ัง่มกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ใน

วันทีท่ำจองจรงิ หากราคาตัว๋ปรบัขึน้ ทางบริษทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ส่วนตา่งที่เพิ่มตามจรงิ 
**กรณสีายการบนิยกเลกิ หรอื เที่ยวบินเตม็ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิ** 

 
 
 
 
 
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
  ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ออกราคาขาย  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน 
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น  
  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
  ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
  ค่าน้ำหนักกระเป๋า ตามท่ีสายการบินกำหนดให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (20 กโิลกรมั) 
  บริการน้ำวันละ 1 ขวด 
        บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส 
  ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ...)  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า กรณีชาวต่างชาติ 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น   
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
 ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ 
 ค่า ATK-Test ก่อนบิน 24 ชม. พร้อมกับใบรับรองภาษาอังกฤษ ท่านต้องจองและจ่ายค่าตรวจเอง 
  กรณี ถ้ามีแพ็คเกจ Test&Go  ท่านต้องจอง และชำระค่าแพ็คเกจเอง 
  ระหว่างท่องเที่ยว หากท่านได้รับการตรวจเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม ท่านต้องชำระเอง  (ไม่รวม

ในค่าทัวร์) 
 ค่าใช้จ่ายในการกักตัว หรือตรวจหาเช้ือโควิด ทุกกรณี ทั้งในไทย และต่างประเทศ ท่านต้องชำระเอง (ไม่รวมในค่าทัวร์) 
 
 
 
 
 
- เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่ามัดจำ และค่าทัวร์ 

ค่ามัดจำ ท่านละ  15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)   
ส่วนท่ีเหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ  

- กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน  ต้องชำระค่าทัวร์เต็มทั้งหมด 
 
 
 
 
***กรณุาพจิารณาเงือ่นไขตา่งๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทัวรข์องบรษิทั กอ่นทา่นทำการจองทวัร*์** 
หากทา่นไดท้ำการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นไดร้บัทราบและยอมรับเงือ่นไขทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วัน    หกัคา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นจรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  21-44 วัน  หกัคา่มัดจำจำนวนเตม็ทัง้หมด 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  15-20 วัน  หกัคา่ใชจ้า่ย  80 % ของราคาทวัร ์
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง    1-14  วนั หกัคา่ใชจ้า่ย  100% ของราคาทัวร์ 
 
 



ผู้เดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าที ่ หกัคา่ใชจ้า่ย 100% 
*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ กต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์
ในการไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด*** 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ  
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 กรณีท่านต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ  (ตั๋วเครื่องบิน / ตั๋วรถ / ตั๋วเรือ / ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการออก
บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการเปลี่ยนตารางบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อันสืบ
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวในทุกกรณี 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิ เรือ่งโรงแรมทีพ่กั  
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / 
Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
ขอ้มลูเพิ่มเตมิเรือ่งสมัภาระ และคา่พนกังานยกกระเปา๋ (Porter)  
    สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / 
Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนท่ีโดนเรียก
เก็บเพิ่ม) 
    สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 
115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้)  
   กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับข้อกำหนด
ของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
หมายเหต.ุ.(สำคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดนิทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนัดหยุด
งาน การก่อจลาจล อุบตัิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึ่งเป็นเหตกุารณ์ที่เหนือการควบคุมจาก
ทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลกูค้าเป็นสำคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทัง้ๆ ที่สายการบิน หรือใน
ส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรอืบางส่วน
ให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจอง
และถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี ้

4.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมสีิ่งผิดกฎหมาย หรอืสิง่ของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตผุลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง  
** กรณีทีส่ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
** กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมอืง ให้กับชาวต่างชาติ หรอื คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน หากเกดิเหตุการณด์ังกล่าว) 
 



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