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รหัสโปรแกรม : 24781 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 

 

 

 

 

วนัเดินทาง ราคาทวัร์ผู้ใหญ่ / เด็ก พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

ตุลาคม 2565 – มนีาคม 2566 

ยกเว้น 23-25 / 29-31 ธันวาคม 65  
20-27 มกราคม 66  

12,900 บาท / ท่าน 4,000 บาท / ท่าน 

วนัที่ ก าหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 สนามบินฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – หมู่บ้าน
กัต๊ กัต๊ – น า้ตกกัต๊ กัต๊ – ตลาดไนท์เมืองซาปา  

X   
SAPA CHARM 

หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 MOANA CAFÉ – น่ังรถไฟวินเทจ – ขึ้นกระเช้า
ไฟฟ้าฟานซิปัน – ยอดเขาฟานซิปัน 

   
SAPA CHARM 

หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

     #แพ็คเกจสว่นตวั มาแค่ 7 – 9 ท่าน  ก็เท่ียวไดเ้ลยไม่ตอ้งรอใคร    

ราคาไมร่วมค่าตัว๋เครือ่งบิน กรงุเทพฯ – ฮานอย – กรงุเทพฯ 
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3 เมืองซาปา – ฮานอย – สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิ
มินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปป้ิงถนน 36 สาย 

   
LE JADIN 

หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือจางอาน – สนามบิน
ฮานอย – กรุงเทพฯ 

    

กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์และคนขบัรถ จ านวนเงิน  800  บาท/คน ตลอดการเดินทาง  

วนัแรก     สนามบินฮานอย – เมืองซาปา –  โบสถ์หิน – หมู่บ้านกัต๊ กัต๊ – น ้าตกกัต๊ กั๊ต – ตลาดไนท์เมืองซาปา  
......... น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร เรียบร้อยแลว้น าท่านรับสัมภาระ   
น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาในจงัหวดัลาวไก ในอดีตเป็นเมืองตากอากาศยอด
นิยมของชาวยุโรป เน่ืองจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝร่ังเศส สถาปัตยกรรมของบา้นเรือน
และตึกต่างๆ รวมถึงการวางผงัเมืองจึงมีลกัษณะเป็นแบบฝร่ังเศสท่ีถูกรายลอ้มไปดว้ยหุบเขานอ้ยใหญ่ และ
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่1) 
บ่าย น าท่านชม โบสถ์หิน ส่ิงปลูกสร้างท่ีสร้างข้ึนจากสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในสมยัท่ีฝร่ังเศสปกครอง

เวียดนาม ซ่ึงเป็นหน่ึงในแลนด์มาร์กของเมืองซาปาท่ีตอ้งมาเช็คอินกบัโบสถค์ริสตแ์ห่งน้ี ซ่ึงโบสถ์ท าดว้ย
หิน สันนิษฐานวา่โบสถแ์ห่งน้ีสร้างโดยชาวฝร่ังเศส และยงัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีมิสซาของชาวฝร่ังเศส
ในช่วงวนัหยดุสุดสัปดาห์   
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวมง้ด าและยงัเป็นหมู่บา้นท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทั้งหมดของเมืองซาปา ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัเหล่าชาวเขาและชุมชน
เกษตรกรรมและการเพาะปลูกต่าง ๆ เพลิดเพลินไปกบัการถ่ายภาพความงดงามของธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ์ท่ีสุดน้ี หมู่บา้นกัต๊กัต๊ลอ้มรอบดว้ย นาข้าวขั้นบันได บนหุบเขาท่ีสวยงาม, เนินเขาท่ีเขียวขจี และ
น ้าตกท่ีสวยงาม ท าใหน้กัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีไดเ้ห็นทิวทศัน์ท่ีงดงามของซาปา ตลอดการเดินทางเทา้จะ
มีบา้นเรือนของชาวเขาท่ีเปิดร้านวางจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียว หมู่บา้นเล็กๆ แห่ง
น้ียงัมี น ้าตกกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Waterfall) อนังดงามท่ีมีกงัหันส าหรับ ซ่ึงอยู่ใกล้ๆ  กนั ด่ืมด ่าไปกบัวิถีชีวิต
แบบทอ้งถ่ิน  

 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดไนท์เมืองซาปา สินคา้ท่ีมาวางขายส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้ท่ีผลิตข้ึนมาจากชาวเขา
ทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูท่ี่ซาปา ส่วนใหญ่จะเป็นผา้ปัก สร้อย ก าไล และเคร่ืองประดบัของคนพื้นเมือง ผกั ผลไม ้
และอาหารพื้นเมืองมากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่2) 
  พกัที ่ SAPA CHARM หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 
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วนัทีส่อง   MOANA CAFÉ – น่ังรถไฟวนิเทจ – ขึน้กระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – ยอดเขาฟานซิปัน 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่3) 

น าท่านเช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา ซ่ึงจ าลองไฮไลทท่ี์เท่ียวแต่ละ
ท่ีมารวมไวใ้หท้่านไดถ่้ายรูป ท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภูเขา นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองด่ืมจ าหน่าย
ให้ท่านไดพ้กัด่ืมเคร่ืองด่ืม และยงัไดเ้พลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ พร้อมกบับรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่
รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่4) 
 

 

 
 
บ่าย น าท่าน น่ังรถไฟวินเทจ จากสถานีซาปาสู่ สถานีกระเช้า เพื่อข้ึนยอดเขาฟานซีปันระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตร ท่านจะไดส้ัมผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทาง  
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เม่ือถึงสถานีกระเชา้ น าท่าน ขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือเดินทางสู่ยอดเขาฟานซิปัน ท่ามกลางมวลเมฆท่ีลอยละ
ล่องอยู่รอบๆ ชมทศันียภาพท่ีแสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดบัความสูง 3,143 เมตร ยอดเขาสูงสุดแห่ง
เวยีดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนไดรั้บการกล่าวขานวา่ “หลงัคาแห่งอนิโดจีน” (รวมค่ารถไฟและค่าขึน้
กระเช้าฟานซีปันแล้ว) 
ประกาศ : ตั้งแต่วนัที ่7 พฤศจิกายน 2565 – 05 ธันวาคม 2565 รถราง + กระเช้าฟานซิปัน จะมีการปิด
ปรับปรุง โปรแกรมทีแ่นะน าไปแทน สะพานแก้วมังกรเมฆ 

 
ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีป้ลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลดั  (ม้ือที ่5) 
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  พกัที ่ SAPA CHARM หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีส่าม  เมืองซาปา – ฮานอย – สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปป้ิงถนน 36 สาย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่6) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ ฮานอย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (ม้ือที ่7) 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) อยูท่ี่ จตุัรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอย
เป็นสถานท่ีเก็บศพภายในบรรจุศพอาบน ้ายาของโฮจิมินห์นอนสงบอยูใ่นโลง 

 
น าท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าวว่า ในสมยัท่ี.
เวยีดนามท าสงครามสู้รบกบัประเทศจีน กษตัริยแ์ห่งเวยีดนามไดส้งครามมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถ
เอาชนะทหารจากจีนได้สักที ท าให้เกิดความท้อแท้พระทยั เม่ือได้มาล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ีได้มี
ปาฏิหาริยเ์ต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดรั้บดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อท าสงครามกบัประเทศจีน หลงัจากท่ี
พระองคไ์ดรั้บดาบมานั้น พระองคไ์ดก้ลบัไปท าสงครามอีกคร้ังและไดรั้บชยัชนะเหนือประเทศจีน ท าให้
บา้นสงบสุข เม่ือเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี  
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จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปป้ิง ถนน 36 สาย แหล่งช้อปป้ิงของฮานอย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้
เลือกสรรมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า, เส้ือผา้, รองเทา้, ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย  
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ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่8) 
  พกัที ่ LE JADIN หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีส่ี่  ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือจางอาน – สนามบินฮานอย – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (ม้ือที ่9) 

น าท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ อยูท่างตอนใตข้องกรุงฮานอยลงมาประมาณ 90 กิโลเมตร พื้นท่ีแห่งน้ี 
โอบลอ้มดว้ยภูเขามากมายกวา่ 90 ลูก เมืองนิงห์บิงห์เคยเป็นเมืองหลวงมาก่อน แต่ในภายหลงัไดย้า้ยเมือง
หลวงไปเป็นเมืองฮานอยแทน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือจางอาน (น่ังเรือกระจาด) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ภูมิทศัน์ความงามทางธรรมชาติท่ีนักท่องเท่ียวใช้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหน่ึงใน
เวียดนาม และจางอานยงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น ฮาลองบก เน่ืองจากมีเขาหินปูนและถ ้าคลา้ยกบัท่ีอ่าวฮา
ลอง เป็นระบบนิเวศท่ีส าคญั มีพนัธ์ุพืชหายากและสัตวป่์าสงวนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก น าท่านล่องเรือชม
บรรยากาศผา่นถ ้าธรรมชาติ ภูเขาหินปูน ชมทศันียภาพของภูเขานอ้ยใหญ่ สลบัซบัซ้อนสุดลูกหูลูกตางาม
เกินบรรยาย 

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่10) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย เตรียมตวัเดินทางสู่กรุงเทพฯ 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที ่11) 
..........น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ..............  เทีย่วบินที.่............. 
..........น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........    

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ********   



SHPKGHAN1 ฮานอย ซาปา นิงห์บิง 4 วนั 3 คืน / OCT 22 – MAR 23                                                                                           

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าทางบริษทัฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั** 

 
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม 
ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ 
DOUBLE BED ซ่ึงโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทฯ ขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่
นอน ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัรูปแบบการจัดห้องพกัของโรงแรมน้ันๆ 

2. ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)   
3.  ค่ารถตู้ปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต **การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, 
การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแท้ง
บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 

5.  ค่าบริการดังกล่าว เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจร ไป-กลบั ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
2.  ค่าท าหนังสือเดินทางทุกประเภท 
3.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4.  ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเวียดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก ทาง

เวียดนามได้ประกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้ นใน    ประเทศ
เวยีดนามไม่เกิน 30 วนั) 

5.  ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาติ ท่ีไม่ไดรั้บการงดเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเวยีดนาม 
6.  กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ  800 บาท/ท่าน/ทริป   
7.  ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย หาก 
     หน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เวยีดนามมีการปรับเปลีย่นข้อก าหนดเกีย่วกบัการกกัตัวเพิม่เติม และ/หรือ ขอ 
     เรียกตรวจโรคเพิม่เติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 
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เง่ือนไขการท าการจอง และช าระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง)  กรณีลูกค้าท าการ

จองก่อนวนัเดินทางภายใน 30 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าทวัร์เต็มจ านวน  
2. เม่ือท่านช าระเงินไม่วา่จะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไว้

ทั้งหมดน้ีแลว้ 
3. ช าระส่วนทีเ่หลือ ก่อนเดินทาง 30 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
4. ส่งรายช่ือส ารองท่ีนัง่ ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัว่าตอ้งการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด, วนัท่ีใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจอง
ตัว๋เคร่ืองบินทั้งส้ิน 

การยกเลกิการเดินทาง 
 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง  
    ในกรณทีีว่นัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิก่อน 45 วนั 
    แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน, 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 
    แจ้งยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ทีช่ าระแล้วทั้งหมด 
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra 
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบตามเง่ือนไขของรายการทวัร์ ออกเดินทาง  
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แลว้ 
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 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่า 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ 
จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
ในกรณีท่ีพาสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราป๊ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบินแจง้วา่ไม่สามารถใช้
เดินทางได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษทัไดมี้การช าระค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ทั้งหมดไปเรียบร้อยแลว้ 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได ้)  

 
** ก่อนท าการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

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