
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 26014 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

***รวมน ้ำหนักสัมภำระใต้ท้องเคร่ือง 20 กิโลกรัม และสัมภำระถือขึน้เคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม*** 
***อำจมีกำรเปล่ียนแปลงไฟลทห์รือสำยกำรบินเน่ืองจำกจ ำนวนนักท่องเทีย่ว*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
วันแรก            กรุงเทพฯ - สนำมบินนอยไบ ฮำนอย - ฮำลองเบย ์

 

11.50 น.   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยเที่ยวบินเหมาล า สายการบิน Vietravel 
Airlines ที่จะน าท่านเหินฟ้าไปยงัฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีเจา้หนา้ที่และหวัหนา้ทวัรค์อย
อ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

14.50 น.  ออกเดินทางสูท่่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน 
Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU136 

17.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมืองและศลุกากรเป็นที่เรียบรอ้ย (เวลาทอ้งถิ่นที่เวียดนามเท่ากบัประเทศไทย) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูอ่่าวฮาลอง หรือฮาลองเบย ์อ่าวแห่งมงักรผูด้  าดิ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ของอ่าว
ตงัเก๋ียทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มีพืน้ที่ทัง้หมด 1,500 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝ่ังยาว 
120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางตะวนัออก 170 กิโลเมตร 

เย็น บริกำรขนมปังเวียดนำมบนรถ 
ทีพ่ัก   Crown Hotel ระดับ 3 ดำว หรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสูท่่าเรือเพื่อลอ่งเรือชมความงามตามธรรมชาติ อ่าวฮาลองประกอบดว้ยหมู่
เกาะนอ้ยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ท่านจะไดช้มความงามของเกาะต่างๆ อาทิ เกาะหมา เกาะแมว 
เกาะไก่ชน ฯลฯ ตลอดจนชมหนิงอกหินยอ้ย ดว้ยความสวยงามและความสมบรูณท์างธรรมชาติ
ของอ่าวฮาลอง ท าใหท้ี่นี่ไดร้บัการประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองคก์าร UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (บุฟเฟ่ต)์ 

น าท่านเที่ยวชมวดัตามจุ๊ก ศาสนสถานแห่งใหม่ของเวียดนาม ตัง้อยู่ที่จงัหวดัห่านาม ห่างจากเมือง
ฮานอยประมาณ 60 กิโลเมตร น าท่านชมความงดงามของวดักลางน า้ที่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น
วดัที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

 
บ่ำย น าท่านเดินทางสูเ่มืองซาปา จงัหวดัหลา่วกาย (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เดิมซา

ปาเป็นเมืองตาก อากาศของชาวฝรั่งเศสที่มาท างานในเวียดนาม ท าใหม้ีสถาปัตยกรรมอาคาร
บา้นเรือนและการวางผงัเมืองแบบอาณานิคมฝรั่งเศส (French Colonial) นอกจากสมัผสัวิถีชีวิต
ของชาวเขาที่อาศยัอยู่บรเิวณนีแ้ลว้ ท่านยงัจะไดช้มภมูิทศันท์ี่โอบลอ้มไปดว้ยนาขัน้บนัไดของไหล่
เขาที่ทอดตวัลงมาอย่างมีเสน่ห ์
เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 

ทีพ่ัก   Sapa Lodge Hotel ระดับ 3 ดำว หรือเทยีบเท่ำ 

วันทีส่อง          ล่องเรือชมทัศนียภำพรอบอ่ำวฮำลองเบย ์- วัดตำมจุ๊ก - เมืองซำปำ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1


  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางไปนั่งรถรางเมืองซาปา จากสถานีซาปาสู่สถานีกระเชา้ เพื่อขึน้ยอดเขาฟานซี

ปันระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะไดส้มัผสักบัความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองขา้ง
ทาง เม่ือถึงสถานีกระเชา้แลว้น าท่านนั่งกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อขึน้สูย่อดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสงูสดุแห่ง
เวียดนามและในภมูิภาคอินโดจีนจนไดร้บัการกลา่วขานว่า “หลงัคาแห่งอินโดจีน” สงูที่สดุในอินโด
จีนบนความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 3,143 เมตร 

 

กลำงวัน   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (บุฟเฟ่ต)์ 
น าท่านเที่ยวชมหมู่บา้นชาวเขากั๊ตกั๊ต หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ด า ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ชาวเขาพืน้เมืองและแปลงนาขา้วแบบขัน้บนัได ระหว่างทางมีการจ าหน่ายสินคา้พืน้เมืองของที่
ระลกึแก่นกัท่องเที่ยว  

วันทีส่ำม         น่ังรถรำงเมืองซำปำ - น่ังกระเช้ำขึน้ยอดเขำฟำนซีปัน - หมู่บ้ำนชำวเขำก๊ัตก๊ัต - MOANA 
                      - ตลำดซำปำ 



  
 

น าท่านแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซาปา MOANA SAPA ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินและอิสระ
ถ่ายรูปโซนต่างๆ อาทิ ประตสูวรรคบ์าหลี รูปป้ันโมอาน่า จากภาพยนตรแ์อนิเมชั่นเรื่อง "โมอา
น่า ผจญภยัต านานหมู่เกาะทะเลใต"้ มือทองยกัษ ์ชิงชา้แห่งความตาย ทะเลสาบไรพ้รมแดน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้อิสระท่านชอ้ปปิ้งตลาดซาปา ซึ่งมีสินคา้มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึ 
รวมไปถึงสินคา้พืน้เมืองของเวียดนาม 

เย็น รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (พิเศษชาบูหม้อไฟปลาแซลมอนและไวน์แดงดาลัด) 
ทีพ่ัก   Sapa Lodge Hotel ระดับ 3 ดำว หรือเทยีบเท่ำ 
 
วันทีส่ี ่            เมืองฮำนอย - ทะเลสำบคืนดำบ - สะพำนแสงอำทติย ์- วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สำย 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองฮานอย โดยรถโคช้ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 
ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศธรรมช่าติทัง้ 2 ขา้งทาง และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 
ระหว่างทางนาํท่านแวะชมรา้น OTOP ผลิตภณัฑพ์ืน้เมืองขึน้ชื่อของเวียดนาม ใหท้่านไดซ้ือ้สินคา้
ที่ท  าจากเยื่อไมไ้ผ่เป็นของฝากของที่ระลกึ 

กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
 
 



 

 
บ่ำย น าท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยที่ลอ้มรอบไปดว้ยสถานที่ส  าคญั

มากมายในประวตัิศาสตรข์องเมืองฮานอย น าท่านขา้มสะพานแสงอาทิตยช์มวดัหงอกเซิน วดั
เก่าแก่ของเมืองฮานอย ภายในประกอบดว้ย ศาลเจา้โบราณ และเต่าศกัด์ิสิทธิ์ขนาดใหญ่ 
จากนัน้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย แหลง่ขายของที่ระลกึ และสินคา้พืน้เมืองที่ใหญ่ที่สดุ
ของเมืองฮานอย ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากของที่ระลกึ 

เย็น  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร 
ทีพ่ัก  Moon View I ระดับ 3 ดำว หรือเทยีบเท่ำ 
 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบินนอยไบ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและ

สมัภาระ 
11.55 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VU137 
13.50 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

อัตรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี 

(Infant) 

พกัเด่ียว 

11-15 มกราคม 2566 16,999 16,999 15,999 4,500 5,000 

18-22 มกราคม 2566 18,999 18,999 17,999 4,500 5,000 

25-29 มกราคม 2566 20,999 20,999 19,999 4,500 5,000 

01-05 กมุภาพนัธ ์2566 17,999 17,999 16,999 4,500 5,000 

08-12กมุภาพนัธ ์2566 16,999 16,999 15,999 4,500 5,000 

15-19 กมุภาพนัธ ์2566 16,999 16,999 15,999 4,500 5,000 

22-26 กมุภาพนัธ ์2566 16,999 16,999 15,999 4,500 5,000 

01-05 มีนาคม 2566 16,999 16,999 15,999 4,500 5,000 

08-12 มีนาคม 2566 16,999 16,999 15,999 4,500 5,000 

15-19 มีนาคม 2566 16,999 16,999 15,999 4,500 5,000 

วันทีห่้ำ            สนำมบินนอยไบ ฮำนอย - กรุงเทพฯ         



  

 

 

อัตรำค่ำบริกำรรวม อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั 

- ค่าน า้หนกัสมัภาระ 20 กก. / ถือขึน้เครื่อง 7 กก. 

- ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

- ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 

- ค่ารถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

- ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามรายการ 

- ประกนัการเดินทางวงเงิน 50,000USD 

 ครอบคลมุโควิด-19 (เป็นไปตามเง่ือนไข

 กรมธรรม)์ 

  -  ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเทอรเ์น็ต 

ค่าซกัรีด มินิบาร ์รวมไปถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม

นอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ

- ค่ารกัษาพยาบาล ค่าเดินทาง และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆที่ไม่  

 รวมอยู่ในประกนัการเดินทาง 

 

 

เงือ่นไขกำรออกเดินทำง 

• ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ีผูเ้ดินทางขัน้ต ่า 
15 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงที่ก าหนด ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือเลือ่นการเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลทบ์ินภายในประเทศแต่มิไดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้ก่อน ทางบรษิัทฯจะไม่
รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลทบ์ินภายในประเทศทกุครัง้ 

• หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ 
กรณีกรุ๊ปคอนเฟิรม์การเดินทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆต่อ
ท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่าน
ถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ทางบรษิัทฯขอ
สงวนสิทธิ์มิอนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆไดท้ัง้สิน้ และเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงินของราคาทวัร ์

• การช าระเงินหมายถึงการยืนยนัจ านวนผูเ้ดินทางไม่สามารถปรบัเปลี่ยนได ้
การช าระเงินเขา้มานัน้ หมายถึงท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลง
ท่านจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯคิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่า
จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ  

 

กรุณาน ำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มำในวันเดินทำง 
หนังสือเดินทางหรือพาสปอรต์ต้องมีอายุกำรใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 

 

ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น พนกังานขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ 
1,500 บำท/ทริป/ทำ่น ช ำระทีส่นำมบนิในวันเดนิทำง 
ในส่วนของหวัหน้ำทวัร ์แล้วแต่ควำมพงึพอใจของทำ่น 

 
ç 



  
เงือ่นไขการสำรองทีน่ัง่ 
• กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมัดจำ 10,000 บาท พรอ้มกับเตรียมเอกสารสง่ให้

เรียบร้อย ภายใน 1 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
• การชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลอืทางบริษทัฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้เรียบรอ้ยก่อนกำหนด 

เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตั๋วเครือ่งบิน มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ 
• หากท่านทีต่้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจงัหวัด) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้น 
• หากในคณะของท่านมีผูต้้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เดก็ ผู้สงูอายุ มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วันกอ่นการเดินทาง คืนเงิน 100% (หลงัหักค่าใช้จ่ายตามจรงิ) 
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันกอ่นการเดินทาง คืนเงิน 50% (หลังหักค่าใช้จ่ายตามจริง) 
• ยกเลิกการเดินทาง นอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ไม่คืนเงินทุกกรณ ี
• ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมดัจำหรอืซื้อขายแบบมีเงือ่นไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ) EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษทีเ่พิ่มเข้ามาช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

• การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมีเหตจุากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได้ การยกเลิกการเดินทาง
จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พจิารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็น
กรณีไป 

หมายเหต ุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไมส่ามารถทำกรุ๊ปได้ ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด

หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าท่านตอ้งการ 
• ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตอุันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านสละ

สิทธิก์ารเดินทาง และไม่ติดใจเรียกรอ้งขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น  
• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะด้วยเหตผุลใดๆกต็าม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืน

เงินได ้
• เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า  
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆในกรณีที่สูญหาย สญูเสีย หรอืได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตัิเหตุสดุวิสัยบางประการ เช่น 
การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

• หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่างทางบริษัทฯได้
ชำระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

• หากเกิดทรัพยส์ินสญูหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบตัิเหตสุูญหายที่เกิดจากความประมาณของนกัท่องเทีย่วเอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิค์วามรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้   

• หนังสอืเดินทางจะต้องมอีายุเหลือใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได ้

• กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ 
ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 



  

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