
 
 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26473 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
หลวงพระบาง - เดียนเบียนฟ ู- ซาปา - ฮานอย  6 วนั 5 คืน 

หลวงพระบาง เมอืงเก่าแก่ของอาณาจกัรลา้นชา้ง 
เดยีนเบยีนฟู เมอืงประวตัศิาสตรส์งครามโลกครัง้ที ่2 หรอืสงครามเดยีนเบยีนฟู 

ซาปา ดนิแดนทีถู่กกล่าวขานว่าเป็นสวติเซอรแ์ลนดแ์ห่งประเทศเวยีดนาม 
ยอดเขาฟานสปีาน ยอดเขาทีส่งูทีสุ่ดของคาบสมุทรอนิโดจนี 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia,Vietjet 

 
ตารางการเดินทาง 
วนัที่ รายการ ที่พกั 

1 กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง – บา้นผานม 

วดัวิชุน - พระราชวงัหลวงพระบาง 

วดัเชียงทอง – พระธาตพุูสี - ตลาดมืด 

 
Villa Senesouk  หรือเทียบเท่า 

 
2 ตกับาตรขา้วเหนียว - เมืองอุดมไชย  

เมืองขวา - เดียนเบียนฟู 

Muong Thanh Hotel หรือเทียบเท่า 
 

3 หลมุหลบภยั - เนินเขา A1 – พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตร ์

อนุสรณส์ถานแห่งชยัชนะ - เมืองซาปา 

Sapa Charm Hotel หรือเทียบเท่า 
 

4 โบสถค์าทอลิค - โมอาน่า คาเฟ่ - ประตสูวรรค ์

สะพานแกว้มงักรเมฆ 

Sapa Charm Hotel หรือเทียบเท่า 
 

5 นัง่รถราง-ข้ึนกระเชา้ สู่ ยอดเขาฟานสีปัน 

เมืองซาปา – ฮานอย - ถนน 36 สาย 

The Light Hotel หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินฮานอย - กรุงเทพฯ  
 

 



ตารางการบิน Airasia,Vietjet 

FD9030        DMK (ดอนเมอืง)  –   LPQ  (หลวงพระบาง) 07.40 – 09.05 

VJ903        HAN  (ฮานอย)      –    BKK (สวุรรณภมู)ิ 10.25 – 12.15 
 

ก าหนดวันเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 

12 – 17 ก.พ. 66 36,900. - 4,500. - 

15 – 20 ก.พ. 66 36,900. - 4,500. - 

01 – 06 มี.ค. 66 36,900. - 4,500. - 

17 – 22 มี.ค. 66 36,900. - 4,500. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500 คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบินแอรเ์อเชยี 

โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรบัและเช็คสมัภาระ 

0740 ออกเดินทางสู่ หลวงพระบาง ประเทศลาว โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบิน FD 9030 

0905 เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

น าท่านเดินทางสู ่บา้นผานม ชมผา้พื้ นเมืองชาวไทล้ือท่ีมีฝีมือในการทอผา้อย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผา้ถวาย

แด่เจา้มหาชีวิต ปัจจุบนัผา้ทอจากบา้นผานมน้ีมีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนยห์ตัถกรรมแสดงสินคา้   

จากน้ันน าชม วัดวิชุน สรา้งข้ึนโดยพระเจา้วิชุนราชในราวปี พ.ศ. 2057 จุดเด่นของวดัแห่งน้ีคือ เป็นท่ีประดิษฐาน

พระธาตุหมากโม ท่ีมีลกัษณะพิเศษคลา้ยผลแตงโมคว า่ คลา้ยสถูปสาญจี ประเทศอินเดีย 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านชม พระราชวงัหลวงพระบาง สรา้งขึ้ นในปีพ.ศ. 2477 โดยเจา้อาณานิคมฝรัง่เศส ถวายเป็นท่ีประทบัของ

เจา้มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรัง่เศส ศิลปะแบบผสมผสาน ตัวอาคารแบบฝรัง่เศสผสมลา้น

ชา้งไดอ้ยา่งลงตวั ต่อมาเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กเปล่ียนเป็น

พิพิธภณัฑ ์โดยมีขา้วของเครื่องใชข้องเจา้มหาชีวิตลาวจดัแสดงไวใ้หช้ม สกัการะพระบาง พระพุทธรูปบา้นคู่เมืองอนั

เป็นท่ีมาของชื่อเมืองหลวงพระบาง จากน้ันน าชม วดัเชียงทอง วดัคูบ่า้นคู่เมืองหลวงพระบางมาแต่โบราณ สรา้ง

โดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช เมื่อพ.ศ. 2103 ก่อนท่ีจะยา้ยเมืองหลวงไปเวียงจนัทน์ และยงัไดร้บัการอุปถัมภจ์ากเจา้

มหาชีวิตศรีสว่างวงศ ์และเจา้ชีวิตศรีสวา่งวฒันา กษัตริยส์องพระองคสุ์ดทา้ยของลาว ท่ีตั้งของวดัอยูติ่ดริมน ้าโขง

วนัแรก  กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง  



แลว้น าท่านเดินเทา้ข้ึนสู่ พระธาตพุูสี น าสกัการะพระธาตุพสูี อนัท่ีเป็นของหลกัเมืองของหลวงพระบาง สรา้งเมื่อ 

227 ปีก่อน พรอ้มชมทิวทศัน์แม่น ้าโขงอนัสวยงาม และราชธานีเก่า พระราชวงัหลวง อาคารบา้นเรือน ณ จุดท่ี

แม่น ้าโขงและแม่น ้าคานไหลผ่านโอบลอ้มไปดว้ยขุนเขาสมนามกล่าวขาน บา้นผาเมืองพคูู่อารยธรรมลา้นชา้ง  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านสู ่ตลาดมืด (ไนทบ์าซาร)์ ตลาดยามค า่คืนท่ีชาวบา้นน าสินคา้มาวางขายเรียงราย ตามถนนคนเดิน ใหท้่าน

ไดเ้ลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมือง  อาทิ เสื้ อผา้ กระเป๋าปัก ผา้ปัก ผา้ซิ่น ผา้ปูเตียง ไมแ้กะสลกั เครื่องเงิน ฯลฯ 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Villa Senesouk หรือเทียบเท่า (N1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500 ต่ืนเชา้ เพื่อร่วม ท าบุญ-ตกับาตรขา้วเหนียว 

(ไม่รวมค่าอุปกรณต์กับาตรขา้วเหนียว ท่านท่ีตอ้งการร่วมตกับาตร กรุณาแจง้กบัไกดล์าว)  

ทุกเชา้ชาวหลวงพระบางทุกบา้นจะพากนัออกมานัง่รอตักบาตรพระสงฆ ์ท่ีเรียงแถวเดินมาตามถนนนับเป็นรอ้ยๆรูป 

เป็นภาพยามเชา้ท่ีมีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง สะทอ้นถึงวิถีชีวิตอนัสงบสุขและความเล่ือมใสศรทัธาในพุทธศาสนา

ท่ีหยัง่รากลึกลงในวฒันธรรมของชาวลา้นชา้ง   

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร  

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหลวงพระบาง 

0931 โดยรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน น าท่านเดินทางสู่เมืองไชย แขวงเมืองอุดมไชย 

1017 เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองอุดมไชย  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย เดินทางต่อสู่ เมืองขวา เพื่อขา้มชายแดนสู่ เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม (211Kms. /5.35hrs.) ท่ีตั้งอยู่

ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ในเขตพื้ นท่ีท่ีรายลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง และเป็นอดีตสมรภูมิรบอนัลือลัน่

ในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งแรก เมื่อพ.ศ. 2489 - 2497 ซึ่งเป็นการสูร้บระหวา่งกองทพัฝรัง่เศสกบักองทพัฝ่าย

ต่อตา้นการครอบครองโดยชาวเวียดนาม น าโดยโฮจิมินห ์ท่ีเรียกวา่กองทพัเวียดมินห ์การสูร้บสิ้ นสุดดว้ยการพ่าย

แพอ้ยา่งไม่น่าเชื่อของกองทัพฝรัง่เศส ท่ีมีก าลงัคนและอาวุธทนัสมยักวา่ และไดร้บัการสนับสนุนจากสหรฐัอเมริกา 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ท่ี Muong Thanh Grand Dien Bien Phu Hotel หรือเทียบเท่า (N2) 
  

วนัท่ีสอง  หลวงพระบาง – อดุมไชย - เดียนเบียนฟู 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านชม บงัเกอรฝ์รัง่เศส หรือท่ีนักท่องเท่ียวรูจ้กัในชื่อของ A1 ตั้งอยูใ่จกลางเมือง สูงประมาณ 80 เมตร มีฐาน

ปืนใหญ่ต่อสูอ้ากาศยาน รถถงั M24 และอุโมงคห์ลุมหลบภยั บริเวณใกลเ้คียงยงัมีหลุมระเบิดขนาดใหญ่ ท่ีเกิดจาก

การท้ิงระเบิดของเครื่องบินท้ิงระเบิดแห่งกองทพัสหรฐัอเมริกา เพื่อท าลายฐานท่ีมัน่ของกองก าลงัเวียดมินห์ จากน้ัน

น าท่านชม เนินเขา Hill A1 ซึ่งเป็นจุดเร่ิมตน้ของการต่อสูอ้ยา่งจริงจงัระหวา่งเวียดนามและฝรัง่เศส โดยทางฝรัง่เศส

คิดไม่ถึงวา่เวียดนามจะสามารถยึดฐานปฎิบติัการได ้ชม พิพิธภณัฑป์ระวัติศาสตร ์ซึ่งจะมีการจดัแสดงการสูร้บ

สมยัสมรภูมิสงครามเดียนเบียนฟูกบัฝรัง่เศส และยุทธวิธีท่ีเวียดนามสามารถเอาชนะสงครามได ้ จากน้ันน าท่านชม 

อนุสรณส์ถานแห่งชยัชนะ ตั้งอยูเ่นินเขากลางใจเมืองเดียนเบียนฟู ทางเดินขึ้ นประกอบดว้ยบนัไดจ านวน 56 ขั้น 

ซึ่งเท่ากบัจ านวนวนัท่ีกลุ่มปฏิวติัเวียดนามใชใ้นการเอาชนะฝ่ายตรงขา้มไดส้ าเร็จ 

เที่ยง บริการอาหาร ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองหล่ายโจว (200 kms./4.40 hrs.) ผ่านชม หมู่บา้นชาวไทด า ชมวิถีชีวิตและวฒันธรรม

ของชาวไทยด า ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศเวียดนาม ซึ่งชาวไทด ายงัคงสามารถใชภ้าษาไทยในการสื่อสารไดอ้ีกดว้ย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (70 kms./1.45 hrs.) เมืองเล็กๆแห่งน้ีเริ่มตน้เป็นเมืองแห่งการพกัผ่อนเมื่อครั้ง

ท่ีฝรัง่เศสซึ่งปกครองเวียดนาม ไดม้าสรา้งสถานีเรดาหบ์นภูเขาขึ้ นในปี พ.ศ. 2465 จากน้ันจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมา

พกัผ่อนในช่วงวนัหยุดเป็นประจ า เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นท่ีรูจ้กักนัในหมู่นักท่องเท่ียว จึงท าให้

ปัจจุบนัท่ีน่ีไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก นอกจากบรรยากาศสวยงามรอบลอ้มดว้ยเทือกเขาสูงแลว้ และวิถีชีวิตของ

ชาวเขาท่ีน่าสนใจ อีกทั้งพื้ นท่ีในเขตซาปายงัเต็มไปดว้ยนาขั้นบนัได ท่ามกลางท่ีลาดไหล่เขาท่ีทอดตวัอยา่งมีเสน่ห ์

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Sapa Charm Hotel หรือเทียบเท่า (N3) 
  

วนัที่สาม  เดียนเบียนฟู -  ซาปา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าชม โบสถห์ินแห่งเมืองซาปา The Ancient Stone Church หน่ึงแลนด์มารก์ของเมืองซาปาท่ีตอ้งไปเช็คอิน 
เป็นโบสถห์ินท่ีสรา้งขึ้ นโดยชาวฝรัง่เศส เน่ืองจากครั้งท่ีเป็นเมืองอาณานิคม มีชาวฝรัง่เศสมาอาศยัอยูเ่มืองซาปา

จ านวนมาก จึงเป็นโบสถส์ าคญัของเมืองน้ีท่ีใชใ้นการร่วมพิธีมิสซา ถึงแมว้า่ในตอนน้ีชาวฝรัง่เศสจะยา้ยกลบัไปแลว้ 
แต่โบสถแ์ห่งน้ีก็ไดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอยา่งดีและชาวซาปาท่ีเป็นคาทอลิคก็ยงัคงใชง้านอยูจ่นปัจจุบนั จากน้ัน

น าท่านเช็คอินแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ MOANA SAPA CAFÉ ซึ่งจ าลองไฮไลทส์ถาน ท่ี

เท่ียวแตล่ะแห่งมาไวท่ี้น่ี ใหท้่านไดถ้่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศท่ีโอบลอ้มไปดว้ยทิวเขา และไฮไลทท่ี์ส าคญัคือประตู

สวรรค ์ท่ีคลา้ยกบัยกมาจากเกาะบาหลีมาไวท่ี้น้ี ใหท้่านเพลิดเพลินกบัสายหมอกจางๆ กบับรรยากาศสุดฟิน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าท่านเปิดประสบการณ์ความหวาดเสียวท่ี สะพานแกว้มงักรเมฆ Rong May Glass Bridge บนระดบัความสูง
จากพื้ นดา้นล่าง 300 เมตร และสูงจากระดบัน ้าทะเลถึง 2,200 เมตร น าขึ้ นลิฟต์แกว้สู่ระเบียงดา้นบน เขา้สู่

ทางเดินพื้ นกระจกท่ีทอดยาวไปจนถึงระเบียง ท่ีสามารถชมทิวทศัน์ 360 องศา ท่ามกลางเมฆหมอกและธรรมชาติ

ป่าเขียวขจี สามารถมองเห็นเสน้ทาง O Quy Ho Pass ท่ีตั้งอยูบ่นจุดสูงสุดของเทือกเขาฟานสีปัน 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Sapa Charm Hotel หรือเทียบเท่า (N4) 

  

วนัที่สี่  ซาปา 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านขึ้ นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดยนัง่รถราง MOUNTAIN TRAIN ใหม่สุดจากสถานีซาปาสูย่อดเขาฟานซีปัน

ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติระหวา่งสองขา้งทาง และทิวทศัน์ของทุ่งนา

ขั้นบนัได น าชม แลนดม์ารค์จุดที่สูงสุด ท่ีมีขอ้ความวา่ FANSIPAN 3.143 M  หมายถึง 

“คุณคือผูพ้ิชิตยอดฟานซิปันหลงัคาแห่งอินโดจีน” พรอ้มชมวิวพาโนราม่า 360 องศา ท่ามกลางบรรยากาศอนั

หนาวเย็น 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหาร 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองฮานอย (290 kms./4.25 hrs.) ใหท้่านไดพ้กัผ่อนและเพลิดเพลินกบัการ

บรรยากาศธรรมชาติสองขา้งทาง ตลอดจนบา้นเรือนและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามทางภาคเหนือฮานอย น าท่านชม 

ทะเลสาบคืนดาบ ท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงฮานอย ทะเลสาบแห่งน้ีมีต านานกล่าววา่ ในสมยัที่เวียดนามท าสงครามสูร้บ

กบัประเทศจีนมาเป็นเวลานาน แต่ยงัไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได ้จึงท าใหก้ษัตริยเ์วียดนามเกิดความทอ้แท้

พระทยั และเมื่อไดม้าล่องเรือท่ีทะเลสาบแห่งน้ี ไดเ้กิดปาฏิหาริยมี์เต่าขนาดใหญ่ตวัหน่ึงไดม้อบดาบวิเศษมาให้

พระองค ์เพื่อท าสงครามกบัจีน หลงัจากท่ีพระองคไ์ดร้บัดาบเล่มน้ัน ก็กลบัไปท าสงครามอีกครั้งและไดร้บัชยัชนะ

เหนือประเทศจีน ท าใหบ้า้นสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแลว้ พระองคไ์ดน้ าดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งน้ี จากน้ัน

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่าน ถนน 36 สาย ซึ่งมีสินคา้ราคาถูกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อ อาทิ กระเป๋า, เสื้ อผา้, 

รองเทา้, ของท่ีระลึกต่างๆ สมควรแก่เวลาแลว้ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ท่ี The Light Hotel หรอืเทยีบเท่า (N5) 

  

วนัที่หา้ ซาปา  -  ฮานอย 



 

 

 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
 หลงัอาหาร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮานอย  
0800 ถงึสนามบนิฮานอย ใหเท่านตรวจเชค็พาสปอรต์และสมัภาระ 
1025 เดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Virtjet Air เทีย่วบนิที ่VJ903 
1215 ถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ…. 
 

************************************************************************* 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินสายการบินลาว เสน้ทาง กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง, ฮานอย-กรุงเทพฯ 

2. ค่าตัว๋รถไฟความเร็วสูงใน สปป.ลาว ตามรายการ 

3. ค่ารถน าเท่ียวในฝั่งลาว ตลอดการเดินทาง 

4.ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกนัภยัการเดินกลุ่ม 

8. ค่ามคัคุเทศกช์าวลาวท่ีเชี่ยวชาญการน าทาง  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ , ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, 

    ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายระหวา่งการเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

3. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

4. ค่าทิปมคัคุเทศก ์ทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน และทิปเจา้หน้าท่ีบริการ จ านวน 1,500 บาท/ ท่าน ต่อท่านตลอดทริป 

5. ค่าขา้วเหนียวเพื่อใส่บาตรขา้วเหนียว ท่านละ 100 บาท ช าระกบัไกดล์าว) 

6. รายการทวัรน้ี์ คณะเดินทางท่ี 8 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทวัรเ์ดินทางดว้ยกบัคณะ  

7.ค่าประกนัประกนัสุขภาพ 

8.ค่ากรณีตรวจหาเชื้ อ Covid-19 หรือ RT-PCR  

 

** ค่าทิปโปรดช าระกบัเจา้หนา้ที่ที่ สนามบิน ณ วนัเดินทาง รวมทั้งสิ้ น 1,500 บาท ตอ่ท่าน** 

 

วนัท่ีหก ฮานอย - กรงุเทพฯ 



เงื่อนไขการจอง 

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาทภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจองโดยโอนเข้าบัญชีที่นัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจำแลว้เทา่นัน้  
2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และใบรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (สามารถทำขอได้ใน 
Application หมอพร้อม) 
3.หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หาก 
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่ 
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด    
เงื่อนไขการช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 

ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดินทาง  
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1.ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันจากการยกเลิกของท่านอันมีผลต่อท่านอื่นๆของคณะ ซึง่มี
ค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,000 – 30,000 บาท  แล้วแต่กรณี 
2.หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง  และรอ 
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ท่ีมี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาที่เช็คอินเท่านั้น 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1.บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณทีา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทำใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจำนวนทีบ่รษิัทฯกำหนด
ไว ้(8 ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
2.บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีที่เกิดเหตุจลาจล โรคระบาด สงคราม สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาต
ภัย ฯลฯ เนื่องจากอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขนี้แล้วเมื่อได้ตัดสินใจจองทัวร์ หรือชำระมัดจำ 
3.กรณเีจ็บปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง 
คณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ อาทิ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว  
4.กรณผีู้เดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พกั 

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง 
 
 



 

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

 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
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