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GOAL VIETNAM ฮานอย  ซาปา ฟานซปิัน 
3 วนั 2 คนื  

สายการบนิไทย แอร์เอเซยี  
 



03.30 น.           พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  
เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย 
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  

 06.40 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบินฮานอย ประเทศเวยีดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย  
เท่ียวบินท่ี FD 642 
**ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บิน และสายการบินได*้* 

 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินฮานอย ประเทศเวียดนาม น าท่านผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง และรับ

สัมภาระ 
  เดินทางสู่ เมืองซาปา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกลก้บัชายแดนจีน อยูใ่นเขต

จงัหวดัลาวไก ตวัเมืองตั้งอยู่บนระดบัความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศ
หนาวเยน็ตลอดปี ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งปลูกผกัและผลไมเ้มืองหนาวท่ีส าคญัของเวียดนาม อีกทั้งยงั
เป็นดินแดนแห่งขนุเขาท่ีมีความหลากหลายของชาติพนัธุ์มากท่ีสุดในเวียดนามอีกดว้ย ในอดีต
เมืองน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝร่ังเศส สมยัท่ีเวียดนามเป็นอาณานิคมของ
ฝร่ังเศส  

บ่าย   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

📸 เมืองลาวไก ใกลช้ายแดนจีน มีอากาศดีตลอดปี ระหวา่งทางใหท้่านชมทศันียภาพธรรมชาติ 

📸 ตลาดก๊กเลีย๊ว ตลาดติดชายแดน ระหวา่งเวียดนาม และจีน ท่ีน่ีมีสินคา้ทั้งของเวียดนามและ
จีนใหเ้ลือกซ้ือ อาทิ  น เส้ือผา้ กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินคา้อีกมากมายหลายอยา่ง ดา้นหนา้ก็
จะมีผลไม ้ของสด ขายอยูด่ว้ย นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกชมและชิมผลไมส้ดๆ ไดท่ี้ตลาดแห่งน้ี 
 

📸 หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ หรือ  CAT CAT VILLAGE  หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ด า ชมวิถีชีวิต
ความ  เป็นอยูข่องชาวเขาในหมู่บา้นน้ี และชมแปลงนาขา้วแบบขั้นบนัได การเดินทางไป
หมู่บา้นก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเทา้หรือนัง่รถยนตก์็ได ้ในกรณีท่ีนัง่รถยนต ์รถน าเท่ียวจะพา
ทุกท่านมาท่ีหนา้หมู่บา้นกัต๊กัต๊ และจากนั้นจึงเดินเทา้เลาะตามไล่เขาซ่ึงเป็นถนนของหมู่บา้น
เพื่อสัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ท่ีพึ่งพา
ธรรมชาติในการด าเนินชีวิตอนัเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเทา้จะมีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิด
ร้านวางจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว 

📸  ถนนคนเดินซาปา ซ่ึงมากมายไปดว้ยชาวเขาเผา่ต่างๆ ท่ีออกมาจบัจ่ายซ้ือขายกนัอย่าง
คึกคกั 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – สนามบินฮานอย –เมืองซาปา – เมืองลาวไก - ตลาดก๊กเลีย๊ว 
หมู่บ้านชาวเขา กัต๊ กัต๊ – ถนนคนเดินซาปา 

HOTEL DE LA COUPOLE  M GALLERY  5 ดาว 

- เท่ียง เย็น 



ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   
ท่ีพกั    โรงแรม  HOTEL DE LA COUPOLE  M GALLERY  หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
   โรงแรม 5 ดาว สุดหรู สวย อลงัการ ทุกมุมของท่ีน่ี ต้องมาเช็คอนิ ไม่งั้นเดี่ยวจะตกเทรน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 📸  โมอาน่า คาเฟ่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ ท่ีไม่ควรพลาดอย่างยิง่ สวย อลงัการ มีจุดถ่ายรูปไฮไลท์
มากมายรวมไวท่ี้น่ีใหท้่านไดเ้ซลฟ่ี ถ่ายรูปในบรรยากาศท่ีโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติอันงดงาม ให้
ท่านไดเ้พลิดเพลิน ฟินชิมกาแฟ เคร่ืองด่ืมมากมายเคลา้บรรยากาศวิวหลกัลา้น 

 
 
 

📸  หุบเขาเมืองฮวา ช่ืนขมวิวธรรมชาติบนภูเขาสวยๆ ก็ยงัเตม็ดว้ยกลุ่มกอ้นหินขนาดใหญ่
หลายร้อยกอ้นท่ีถูกแกะสลกัดว้ยภาพวาดสุดแปลกตา ลดหลนักนัเป็นขั้นบนัไดขนาดใหญ่ ถา้มา
ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม จะเป็นนาขั้นบนัไดสีเขียวสวยงาม แต่ถา้อยากเห็นตอนออกรวงสี
ทองตอ้งมาช่วงเดือนกนัยายน-ตุลาคม 

วันท่ี 2 โมอาน่า คาเฟ่ – หุบเขาเมืองฮวา - น ้าตกสีเงิน  - นั่งรถรางเมืองซาปา - 
น่ังกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือ ขึน้สู่ยอดเขาฟานซิปัน –  

สะพานแก้วมังกรเมฆ – โบสถ์หิน   

เช้า เท่ียง เย็น 



 📸  น ้าตกสีเงิน  SILVER WATER FALL ท่ีขึ้นช่ือในเมืองซาปาภูเขาฟานซีปานสูงเด่นทอด
ยาวโอบลอ้มเมืองซาปาและเป็นท่ีมาของน ้าตกสีเงินน้ี ภาพการโยนตวัของสายน ้าจากยอดเขา
ไหลกระทบโขดหินเป็นทางยาวกวา่ 500 เมตร ลดหลัน่พุ่งกระโจนหลากหลายความงาม มีจุด
พกัเหน่ือยและมุมถ่ายรูปโดยมีสายน ้าตกสีเงินเป็นฉากหลงัท าไดอ้ยา่งลงตวั 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์) 

📸 นั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทาง เม่ือ
ถึงสถานีกระเชา้แลว้   

📸  นั่งกระเช้าไฟฟ้า เพ่ือ ขึน้สู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุด  แห่งเวียดนามและในภูมิภาค
อินโดจีนจนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลงัคาแห่งอินโดจีน” สูงท่ีสุดในอินโดจีนบนความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  
(รวมค่าบริการขึน้รถรางและกระเช้าไฟฟ้าแล้ว) 

  

📸 สะพานแก้วมังกรเมฆ  GLASS BRIDGE RONG MAY เป็นสะพานแกว้ใสแห่งแรกใน
ประเทศเวียดนาม ท่านจะไดส้ัมผสักบับรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา ทา้ทายความสูง
จากระดบัน ้าทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟตแ์กว้ใสสูงถึง 300 เมตร ชมทศันียภาพไดก้วา้งไกล
สุดตา 
 

 📸 โบสถ์หิน เป็นโบสถฝ์ร่ังเศสท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ดว้ยวสัดุ
อิฐสีน ้าตาลแดง ท่ีน่ีจะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนท่ีมีการเปิดไฟสีส่องสวา่ง จะไดบ้รรยากาศ
สวยงาม 

 
 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (หม้อไฟแซลมอน) 
ท่ีพกั    โรงแรม  TOPAS ECOLODGE หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
 
 
 
 
 

 
 



เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

📸  เมืองฮานอย  ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมชาติสอง ขา้งทางและวิถี
ชีวิตของชาวเวียดนาม 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่นานาชาติ) 

📸  ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบน ้าสีเขียวอยูท่ี่ใจกลางเมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบน ้าจืดแห่ง  
น้ีช่ือฮวา่นเก๋ียม (Hoan Kiem) แปลวา่ ทะเลสาบคืนดาบ มีต านานเล่าต่อกนัมาวา่ ในศตวรรษท่ี 
15 จกัรพรรดิจกัรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ไดรั้บดาบวิเศษจากสวรรคแ์ละใชด้าบนั้นต่อสู้กบั
กองทพัจีนจนไดรั้บเอกราช หลงัจากนั้น วนัหน่ึง จกัรพรรดิไดล้งเรือล่องไปในทะเลสาบพร้อม
กบัดาบ มีเต่ายกัษข์ึ้นมารับดาบวิเศษแลว้ด าลงสู่ใตน้ ้าหายไป จึงเป็นท่ีมาของช่ือทะเลสาบกลาง
เมืองฮานอย 

📸  อสิระช้อบป้ิงถนน 36 สาย  มีสินคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลือกสรรมากมาย กระเป๋า เส้ือผา้ 
รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ ฯลฯ  
ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ 

20.50 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD645 
**ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บิน และสายการบินได*้* 

22.40 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 3 เมืองฮานอย  - ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปป้ิงถนน 36 สาย เช้า เท่ียง - 



อตัราค่าบริการ ราคาผู้ใหญ่ และ ราคาเด็กมีเตียง 

วันเดินทาง 2-3 ท่าน 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-10 ท่าน 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่เอาตั๋ว 
ลดท่านละ 

1-3 กรกฎาคม 2565 28,900 26,900 25,900 25,900 8,900 1,000 

8-10 กรกฎาคม 2565 28,900 26,900 25,900 25,900 8,900 1,000 

13-15 กรกฎาคม 2565 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

15-17 กรกฎาคม 2565 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

22-24 กรกฎาคม 2565 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

29-31 กรกฎาคม 2565 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

5-7 สิงหาคม 2565 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

12-14 สิงหาคม 2565 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

19-21 สิงหาคม 2565 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

26-28 สิงหาคม 2565 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

2-4 กนัยายน 2565 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

9-11 กนัยายน 2565 30,900 28,900 27,900 27,900 8,900 2,000 

16-18 กนัยายน 2565 30,900 28,900 27,900 27,900 8,900 2,000 

23-25 กนัยายน 2565 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

30-2 ตุลาคม 2565 30,900 28,900 27,900 27,900 8,900 2,000 

7-9 ตุลาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 8,900 2,000 

13-15 ตุลาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

14-16 ตุลาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 



22-24 ตุลาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

28-30 ตุลาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

4-6 พฤศจิกายน 65 28,900 26,900 25,900 25,900 8,900 1,000 

11-13 พฤศจิกายน 65 28,900 26,900 25,900 25,900 8,900 1,000 

18-20 พฤศจิกายน 65 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

25-27 พฤศจิกายน 65 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

3-5 ธันวาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

10-12 ธันวาคม 65 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

16-18 ธันวาคม 65 29,900 27,900 26,900 26,900 8,900 1,500 

23-25 ธันวาคม 65 30,900 28,900 27,900 27,900 8,900 2,000 

30-1 มกราคม 66 32,900 30,900 29,900 29,900 8,900 3,000 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท 
***ลูกค้าสามารถเลือกวันเดินทางเองได้*** 

***หากเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพ) มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทย รอรับท่านที่สนามบิน*** 
หากต้องการหัวหน้าทัวร์โปรดสอบถาม 

 

 
  

ราคาท่ีน าเสนอเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบิน ณ. ปัจจุบัน ราคาตั๋วเคร่ืองบินอาจมีการปรับเพิม่ขึน้ เน่ืองจากโหลดท่ีนั่งมีการ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในวันที่ท าจองจริง หากราคาตั๋วปรับขึน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าส่วนต่างที่

เพิม่ตามจริง 
**กรณีสายการบินยกเลกิ หรือ เที่ยวบินเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน** 

 
 
 
 
 



 
 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
  ราคาน้ีรวมภาษีน ้ามนั ณ. วนัท่ีออกราคาขาย  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน ้ามนัขึ้น หากทางสายการ

บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษทั จะแจง้ใหท้ราบก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน 
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
  ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
  ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
  ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋า ตามท่ีสายการบินก าหนดให้ โดยไม่มีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม (20 กิโลกรัม) 
  บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
        บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ...)  
 
 
 
 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า กรณีชาวต่างชาติ 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ซ่ึงตอ้งจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทวัร์ 
 ค่า ATK-Test ก่อนบิน 24 ชม. พร้อมกบัใบรับรองภาษาองักฤษ ท่านตอ้งจองและจ่ายค่าตรวจเอง 
  กรณี ถา้มีแพค็เกจ Test&Go  ท่านตอ้งจอง และช าระค่าแพค็เกจเอง 
  ระหวา่งท่องเท่ียว หากท่านไดรั้บการตรวจเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิ่มเติม ท่านตอ้งช าระ

เอง  (ไม่รวมในค่าทวัร์) 
 ค่าใชจ่้ายในการกกัตวั หรือตรวจหาเช้ือโควิด ทุกกรณี ทั้งในไทย และต่างประเทศ ท่านตอ้งช าระเอง (ไม่รวมในค่าทวัร์ 
 



 
 
 

- เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
ค่ามดัจ า ท่านละ  15,000 บาท (ขึ้นอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

- กรณีวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั  ตอ้งช าระค่าทวัร์เตม็ทั้งหมด 
 
 
 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านท าการจองทัวร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    หักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้จริง 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  21-44 วัน  หักค่ามัดจ าจ านวนเต็มทั้งหมด 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง  15-20 วัน  หักค่าใช้จ่าย  80 % ของราคาทัวร์ 
ยกเลกิก่อนการเดินทาง    1-14  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ 
 
ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100% 
*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ กต็าม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด*** 
 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  
  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 กรณีท่านตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ  (ตัว๋เคร่ืองบิน / ตัว๋รถ / ตัว๋เรือ / ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนท า
การออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการเปล่ียนตารางบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น อนัสืบเน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวในทุกกรณี 
 
 
 



ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมท่ีพกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ..(ส าคญัมาก ผู้โดยสารท่ีเดินทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง 

การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ี
เหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการ
บิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า
ทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใชจ้่าย เน่ืองจากทางบริษทั
ไดท้  าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายไปแลว้ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คนืค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบั
ท่าน ในกรณีดงัน้ี 

4.  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

(ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว) 
 

 



 
หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

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