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PVN10-VU 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน  

  เทีย่วเวยีดนามเหนอื ฮานอย ซาปา ฟานซปินั 
  พกัหร ู4 ดาว 3 คนื (ซาปา 1 คนื และฮานอย 2 คนื) 
  Check-in CAFÉ’ สดุฮติ “MOANA SAPA” 
  น ัง่รถรางจากสถานซีาปาสูส่ถานกีระเชา้ และขึน้กระเชา้ 
 สูย่อดเขาฟานซปินั (รวมในคา่ทวัร)์ 

  จบิน า้ชา น ัง่เรอื2ช ัน้ เทีย่วชมอา่วฮาลองบกแหง่ใหม ่ตามจุก๊   
 แวะไหวพ้ระขอพร วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิง 36 สาย 

  วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิง 36 สาย 
  เมนูพเิศษ :ชาบหูมอ้ไฟปลาแซลมอ่น+ไวนแ์ดงดาลทั 

 
FLIGHT      

DEPARTURE :   VU 136   BKK-HAN   14.50 – 17.05 น. 
RETURN        :   VU 137   HAN-BKK   11.55 – 13.50 น. 

 
 

 
หมายเหต ุ
เนือ่งจากเป็นต ัว๋เครือ่งบนิแบบเชา่เหมาล า เวลาในการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยูก่บักรมทา่ 
และสภาพอากาศ หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจาก
กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่น
ซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก
ทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตาราง
การเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของ
ทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้
อยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 5-7 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 
 
 



PVN10-VU 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน  

วนัที ่1  กรงุเทพ-ฮานอย-ทะเลสาบคนืดาบ-วดัหงอกเซนิ-ชอ้ปป้ิงถนน 36 สาย 
12.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิเวยีตทราเวล แอรไ์ลน ์(VIETRAVEL AIRLINES) โดยทา่นจะ
พบกับเจา้หนา้ทีส่ง่ทัวรแ์ละหัวหนา้ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการ
เดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  
ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกชว่งทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  

ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

14.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
VIETRAVEL AIRLINES เทีย่วบนิที ่VU 136 
(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง)   

17.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้
เมอืง และศลุกากรตามขัน้ตอน (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเวยีดนามเหมอืนกบัเวลาทอ้งถิน่
ประเทศไทย) จากนัน้น าท่านชม ทะเลสาบคนืดาบ ซึง่เป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย 
ทะเลสาบแหง่นี้มคีวามสวยงาม และเป็นทีน่ยิมส าหรับนักท่องเทีย่วมาน่ังพักผ่อนบรเิวณรมิ
ทะเลสาบแห่งนี้ จากนัน้น าท่านชมวดัหงอกเซนิ (บรเิวณดา้นนอก) ซึง่อยู่รมิทะเลสาบคนื
ดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มสีแีดงสดใส ถอืเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่
ของกรงุฮานอย ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และ เตา่สต๊าฟ ขนาดใหญ ่ซึง่มคีวาม
เชือ่ว่า เต่าตัวนี้ คอืเต่าศักดิส์ทิธิ ์1 ใน 2 ตัวทีอ่าศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีมาเป็นเวลาชา้
นาน น าท่าน อสิระชอ้บป้ิงถนน 36 สาย  มีสนิคา้ราคาถูกใหท้่านไดเ้ลอืกสรรมากมาย 
กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ฯลฯ 

ค า่     บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั    HANOI HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่มาตรฐาน ฮานอยเวยีดนาม 

 



PVN10-VU 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน  

วนัที ่2 ซาปา-น ัง่รถรางเมอืงซาปา-น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูย่อดเขาฟานซปินั
Moana Café-ตลาด LOVE MARKET 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านน ัง่รถรางเมอืงซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซปัีน
ระยะทางประมาณ 2 กโิลเมตร ทา่นจะไดส้มัผัสกบัความสวยงามของธรรมชาตริะหว่างสอง
ขา้งทาง เมือ่ถงึสถานีกระเชา้ น าทา่น น ัง่กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่ข ึน้สูย่อดเขาฟานซปินั ยอด
เขาสูงสุดแห่งเวยีดนามและในภูมภิาคอนิโดจีนจนไดร้ับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอนิ
โดจนี” สงูทีส่ดุในอนิโดจนีบนความสงูจากระดับน ้าทะเลปานกลาง 3,143 เมตร  
(รวมค่าบรกิารขึน้รถรางจากสถาน ีM gallery ถงึ สถานกีระเชา้) จากจุดกระเชา้
ไฟฟ้าไปถงึยอดเขาฟานซปัีน จะมเีสน้ทาง 2 เสน้ทางในการขึน้ไปถงึยอดเขา ทา่นสามารถ
เดนิเทา้ขึน้บันไดไปบนยอดเขาฟานซปัีน หรอื ช าระเงนิท่านละประมาณ 300 บาท เพือ่น่ัง
รถรางเล็กขึน้ไป-กลับ ยอดเขาฟานซปัีน (กรณีทีท่่านใด ตอ้งการขึน้รถรางสามารถแจง้กบั
หัวหนา้ทัวรห์นา้งาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : กรณีทีก่ระเชา้ฟานซปีัน ปิดปรบัปรุง ซึง่จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ       
จะท าการคนืเงนิคา่กระเชา้หนา้งานใหท้กุทา่น ทา่นละ 1,000 บาทคะ่  

 
เทีย่ง       รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเช็คอนิ Moana sapa Café แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืงซาปา ใหท้่านอสิระเลอืก
ซือ้เครือ่งดืม่ และเพลดิเพลนิกบัสายหมอกจางๆ พรอ้มกับบรรยากาศสดุฟิน อสิระใหถ้่ายภาพ
ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาด Love Market มสีนิคา้ใหท้่านเลอืกชอ้ป
มากมาย ไมว่า่จะเป็นสนิคา้พืน้เมอืง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเทา้ ทา่นสามารถชอ้ปป้ิงอย่าง
จใุจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร สกุีป้ลาแซลมอล+ไวนแ์ดงดาลทั  
ทีพ่กั         SAPA HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่มาตรฐาน ซาปาเวยีดนาม  



PVN10-VU 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน  

 

วนัที ่3  ซาปา-ฮานอย-ฮา่นาม-รา้นเยือ่ไมไ้ผแ่ละรา้นหยก-วดัตามจุก๊-ลงเรอื 
  เทีย่วชมฮาลองบกสองช ัน้แหง่ใหม-่ไหวพ้ระขอพร-ฮานอย 

เชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ฮานอย เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ (ใชเ้วลาในการเดนิทาง
ประมาณ 4-5 ช ัว่โมง) ใหท้่านไดพ้ักผ่อนตามอัธยาศัย และเพลดิเพลนิไปกับการชมวถิี
ชวีติของชาวเวยีดนาม จากนัน้แวะชม รา้นหยกและรา้นเยือ่ไมไ้ผ่ เป็นรา้นของฝากที่มี
เอกลักษณ์ พบกบัสนิคา้ทีผ่ลติมาจากเยือ้ไมไ้ผ ่อาทเิชน่ หมอน ถงุเทา้ ผา้เช็ดตัว อสิระให ้
ทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึและสนิคา้พืน้เมอืงตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฮา่นาม เป็นเมอืงทีม่ปีระวัตศิาสตรข์องประเทศเวยีดนาม น าท่าน
ลอ่งเรอืชมวดัตามจุ๊ก (บรกิารของหวาน,ผลไม,้น า้ชาเวยีดนามบนเรอื) บรเิวณวัด
แห่งนี้มพีื้นทีใ่หญ่โต มผีนืป่าสลับกับแหล่งน ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ที่
ตัง้อยู่ตรงกลางเสน้ทางการท่องเทีย่ว มวัีดหงอก วหิารตามเท ้วหิารฟาบจู๋ วหิารกวนอมิ 
ประตูตามกวาน และศูนยป์ระชมุนานาชาตกิลางสระน ้า โดยในวัดหงอกทีต่ัง้บนยอดสูงสุด
บูชาพระพุทธรูปทีท่ าจากหนิทับทมิหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนัน้ประกอบจากแท่นหนิแกรนติ
แดง โดยฝีมือของช่างชาวอนิเดีย ซึง่สิง่ที่พิเศษในการสรา้งวัดน้ีคือ จะไม่ใชก้าวหรือ
ปนูซเีมนตใ์นการประสานแทน่หนิตา่งๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
ทีพ่กั    HANOI HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่มาตรฐาน ฮานอยเวยีดนาม 
 

วนัที ่4  สนามบนิสวุรรณภมู ิเชา้   รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม   
สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิอยบา่ย กรุงฮานอย  เพือ่
เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระ 
     ** บรกิารขนมปงัเวยีดนามใหท้กุทา่น ทา่นละ 1 ชิน้ ** 

11.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Vietravel Airlines (VU) 
เทีย่วบนิที ่VU 137 

13.50 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  
ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  

ทา่นละ 1,200 บาท/ทรปิ/ทา่น 
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
 
 



PVN10-VU 4D3N เวยีดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซปัีน  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการ ราคาตอ่ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่ว  

23-26 ธนัวาคม 2565 15,999 5,000 

30 ธนัวาคม-02 มกราคม 2565 19,999 5,000 

04-07 มกราคม 2566 15,999 5,000 

06-09 มกราคม 2566 15,999 5,000 

10-13 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 5,000 

17-20 กมุภาพนัธ ์2566 15,999 5,000 

03-06 มนีาคม 2566 17,999 5,000 

04-07 มนีาคม 2566 17,999 5,000 

10-13 มนีาคม 2566 15,999 5,000 

17-20 มนีาคม 2566 15,999 5,000 
*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก 1,500 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็กทารก อายตุ า่กวา่ 2 ปี ราคา 4,900 บาทตอ่ทา่น 

ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 
ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตส่ามารถเปลีย่นผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

โปรดอา่นรายละเอยีดใหค้รบถว้นกอ่นท าการจอง 
 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 
• คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
• คา่โรงแรมทีพ่ักหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
• คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
• คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 

บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละคา่รักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่
ไดร้ับอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรค
ประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่

อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทางเวยีดนามไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผู ้
ทีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วัน) 

▪ ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเวยีดนามส าหรับชาวต่างชาต ิทีไ่ม่ไดร้ับการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศ
เวยีดนาม 

▪ คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
▪ คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์

ฯลฯ 
▪ คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด  
▪ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
▪ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
▪ ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทรปิ  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจของทา่น 
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เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวรน์ี้ ก าหนดใหม้ี
ผูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ่มค่า
ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลท์บนิภายในประเทศแต่มไิด ้
แจง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรณุาสอบถามยนืยัน
การออกเดนิทางกอ่นจองไฟลบ์นิภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแลว้นั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตัวเลขการ
จองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให ้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทาง
ใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้
มา หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมี
ความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัท
เสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมัดจ า ทัง้น้ีทัง้นัน้ใหเ้ป็นไป
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ  
 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
▪ กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง  

1 วัน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บ
คา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

▪ การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของ
คา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

▪ หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

▪ เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

▪ ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่ส่งส าเนา
หนังสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายอันเกดิ
จากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

▪ หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่อ่น
ออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

▪ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง
เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

• หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่
รับผดิชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่าง
นอ้ย 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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หมายเหต ุ
▪ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ป

ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้
ตอ้งการ 

▪ ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานทีนั่ดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสทิธกิารเดนิทาง และไม่ตดิใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆ 
ทัง้สิน้  

▪ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม 
ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ  

▪ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

▪ การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

▪ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่
เพียงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพัก
เดีย่ว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

▪ บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

▪ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จาก
สายการบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

▪ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
กอ่นออกเดนิทางแลว้  

▪ หากเกดิทรัพยส์นิสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกดิอุบัตเิหตุสูญหายที่เกดิจากความประมาณ
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   

▪ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบหากอายุเหลอื
ไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

▪ กรณีทีท่า่น 
▪ กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่

วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

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