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PVN11-FD 4D3N เวยีดนามเหนอื-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน-มกโจว 

  เที่ยวเวยีดนามเหนอื 4 วนั 3 คนื เกบ็ทกุจดุไฮไลท ์
  Check-in CAFÉ’ สดุฮติ “MOANA SAPA” 
  นัง่รถรางจากสถานซีาปาสู่สถานกีระเชา้ และขึน้กระเชา้สู่ยอด  

 เขาฟานซปินั (รวมในคา่ทวัร(์ 
  ชมไรช่า MOC CHAU ไรช่ารปูหวัใจ 
  เยอืนสะพานกระจก BACH LONG ทีม่ขีนาดยาวที่สดุในโลก 
  ชมทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปปิง้ 36 สาย 
  บรกิารอาหารครบทกุมือ้ เมนพูเิศษ SEN BUFFET อาหารนานาชาต ิ+ ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น+

ไวนแ์ดงดาลทั 
  แถมฟร ี!! กระเปา๋กิฟ๊เกช๋อปปิง้+หมวกสดุเท ่เวยีดนาม 

 
FLIGHT    
DEPARTURE :    FD642  DMK-HAN  06.40-08.30 น. 
RETURN        :    FD645  HAN-BKK  20.50-22.40 น. 
 
หมายเหตุ 
หากท่านมคีวามจ าเปน็จะต้องซือ้ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรงุเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทาง
เจ้าหน้าที่ก่อนท าการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้  อันเนื่องมาจากหาก
เกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเทีย่วบินรวมกัน ตารางการ
เดินทางมีการเปลีย่นแปลง ซึ่ง สายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรือจะเปน็เหตผุล
เชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 5-7 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 
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วันที ่ 1 ดอนเมอืง-สนามบนินอยบา่ย-ฮานอย-มกโจว-สะพานกระจก Bach Long 
03.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบินไทย 

แอร์เอเชยี  โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสาร
การเดินทาง และอ านวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ  

 

 
เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิของคณะเปน็ตั๋วกรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ัง่ได้   
ทีน่ั่งอาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึ่งเปน็ไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
06.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ 

FD642 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง(               **ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง** 
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

ตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย( บริการอาหารเช้าทกุท่าน 
ด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (1)  
น าคณะท่านเดินทางไปสู่เมืองมกโจว เมืองแห่งทุ่งดอกไม้และไร่ชา เมืองมกโจวอยู่ท่านกลางหุบเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเล 
1,050 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส อากาศเย็นสบานตลอดทั้งปี เป็นเมืองที่ได้รับขนาน
นามว่า เมืองดาลัดแห่งเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ เมืองมกโจว อยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 200 
กิโลเมตรระหว่างทางแวะรับประทานอาหาร ที่จังหวัดฮหว่าบิญ   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2( 
 น าท่านเดินทางสู่สะพานกระจก (BACH LONG) ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก มีความยาว 632 เมตร สะพานจะตั้งอยุ่ระหว่าง

ป่าหุบเขาที่มกโจว ตัวสะพานเป็นโลหะสีขาวยึดด้วยกระจกใส พื้นกระจกจะเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรง ทนทาน มี
ความสูงจากพื้นดิน 150 เมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 450 คน และสะพานดังกล่าวก าลังจะถูกบันทึกใน 
Guinness World Records ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (3( 

ที่พัก Muong thanh moc chau hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที ่2    ไรช่ารปูหวัใจ-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ เจดยี์เสาเดยีว 
   ชอ้ปปิง้ 36 สาย    
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4( 

น าท่านเดินทางสู่ไร่ชารูปหัวใจ ไร่ชามกโจวเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับความธรรมชาติ 
และไร่ชารูปทรงแปลกๆ และที่โดดเด่นที่สุด เป็นไร่ชารูปหัวใจ ให้ท่านอิสระเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่ชาแห่งนี้  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5( 
 

จากนั้นน าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลาง
กรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อน
บริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้  ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบ
คืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส 
ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย แวะชม ร้านเยื่อ
ไม้ไผ่ เป็นร้านของฝากที่มีเอกลักษณ์ พบกับสินค้าที่ผลิตมา
จากเยื้อไม้ไผ่ อาทิเช่น หมอน ถุงเท้า ผ้าเช็ดตัว อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 
จากนั้นน าท่านอิสระชอ้บปิง้ ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า 
เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (6( 
 ที่พัก MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 
วันที่ 3 ซาปา-รถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า-นั่งกระเช้าขึ้นฟานซิปัน-Moana Café-ตลาด LOVE 

MARKET 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7( 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขต
จังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่ส าคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขา
ที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเ+มืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมือง
ตากอากาศของชาวฝรั่งเศส สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส  

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (8( 
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น าท่านนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า เพื่อ
ขึ้นยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้
สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึง
สถานีกระเช้า น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน 
ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการ
กล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” สูงที่สุดในอินโดจีนบนความสูง
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร น าท่านเช็คอิน Moana 
sapa Café แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา ให้ท่านอิสระเลือก
ซื้อเครื่องดื่ม และเพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดฟิน อิสระให้ถ่ายภาพตาม
อัธยาศัย จากนั้นน าท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท (9( 
ที่พัก NORTH STAR SAPA/ DELTA SAPA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 4         ซาปา-เมืองฮานอย-ถ่ายรูปหน้าสุสานโฮจิมินห์-ทะเลสาบตะวันตก-วัดเฉินก๊วก-สนามบินนอยบ่าย-สนามบิน
ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10( 
น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย น าท่านแวะถ่ายรปูด้านนอก สุสานประธานาธบิดีโฮจิมนิห์ สร้างขึ้นเมื่อ
ปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ ายาเป็นอย่างดีอยู่ใน
โลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้ง
หนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม  
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ (11( 

จากนั้นน าท่านชม วัดเฉินก๊วก ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่
กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีต านานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็น
เวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน( ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัว
และได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่
บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วน
ใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
ทะเลสาบตะวันตก           เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของ
ชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมส าหรับการพักผ่อน
หย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่ก าลังมองหาการพักผ่อนจาก
เมืองที่วุ่นวาย จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่ส าคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่ง
นี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 
ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามความสูงที่ช่อง
หน้าต่างของแต่ละชั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของประติมากรรมพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า  ตามความเชื่อ
ของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้น
ล่างด้านหน้าจะมีแท่นส าหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรี
ศากยมุนีปางปรินิพพานที่ท าด้วยทองค า 

เย็น       บริการอาหารทุกท่าน ด้วยขนมปังเวียดนาม ท่านละ 1 ชิ้น (12( 
น าทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็ค
เอกสารและสัมภาระ 

20.50 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD645 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง(   

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 

(โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง( 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดในการเดนิทางเขา้ประเทศเวียดนาม 

(อพัเดพลา่สดุ วนัที ่1 เดอืนมถินุายน พ.ศ.2565( 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน 
2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนาม แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport 

vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม หรือแสดงแอปหมอพร้อม 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนียม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ป ียกเวน้ให(้ 
ขอเกบ็คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทัวร์ทีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แต่ความพงึพอใจของทา่น 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเดก็ พกัเดีย่ว 
02-05 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
16-19 กนัยายน 2565 14,999 14,999 5,000 
23-26 กนัยายน 2565 15,999 15,999 5,000 
12-15 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
21-24 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
23-26 ตลุาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
04-07 พฤศจกิายน 2565 16,999 16,999 5,000 
11-14 พฤศจกิายน 2565 16,999 16,999 5,000 
18-21 พฤศจกิายน 2565 17,999 17,999 5,000 
02-05 ธนัวาคม 2565 17,999 17,999 5,000 
04-07 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
07-10 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
11-14 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
23-26 ธนัวาคม 2565 16,999 16,999 5,000 
30 ธนัวาคม- 02 มกราคม 2566 17,999 17,999 5,000 
01-04 มกราคม 2566 17,999 17,999 5,000 
06-09 มกราคม 2566 15,999 15,999 5,000 
13-16 มกราคม 2566 15,999 15,999 5,000 
20-23 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 
27-30 มกราคม 2566 16,999 16,999 5,000 
03-06 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 
10-13 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 
17-20 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 
24-27 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 15,999 5,000 
03-06 มนีาคม 2566 17,999 17,999 5,000 
10-13 มนีาคม 2566 15,999 15,999 5,000 
17-20 มนีาคม 2566 15,999 15,999 5,000 

*** จอยแลนด์ ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 3,000 บาทตอ่ทา่น *** 
ราคาเดก็ทารก อายตุ่ ากวา่ 2 ปี 4,900 บาท 

 
ทารกตอ้งมีอายไุมเ่กนิ 2 ปบีรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
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ไม่มรีาคาเดก็ และไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได้  
เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ( 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง(  
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรด เป็นชั้นธุรกิจได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ไม่สามารถเลื่อนวันได้ 

 ค่าสัมภาระน้ าหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก. 
 ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง(  
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไข
ตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง 

(เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะ
สั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน( 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม 
 ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกขายโปรแกรมนี้ไปแล้ว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 ค่าปรับส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินก าหนด  
 ค่าท าหนังสือเดินทาง  
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิ่น, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต่ าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ า 
20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง 

 หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้  
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อ
ท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หาก
ท่านถอนตัวออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจ านวนเงินของ
ราคาทัวร ์ 
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 การช าระเงินหมายถึงการยืนยันจ านวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้   
การช าระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่าน
ช าระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู้เดินทางได้  และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย 
อย่างน้อยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  
 

เงื่อนไขการจอง การส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน 
 กรุณาเตรียมเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วัน กรณีลูกค้าท า

การจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน 
มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 
 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้

ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด( ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair(, เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได้ เนือ่งจากเปน็ราคาโปรโมชัน่  
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่

คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่ เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
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หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ทา่น 

ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
 ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น  
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม 

ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก   โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบ

บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 บริการน้ าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง 
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย
ทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

 หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัว
นักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น   

 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้* 
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ทา่นสามารถเลอืกซือ้ประกนัการเดนิทางเพิม่เตมิได้ โปรดแจง้เจา้หนา้ทีก่อ่นเดนิทาง 1-3 วนั 
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หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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